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63 - TIEJI METAI

Britanija susitarė su Sovietija 
dėl Pabaltijo skolų

Britanija pardavė Pabaltijo auksą. Sovietų Sąjungai 
duos prekių už pusę miliono sterlingų.

Sidzikauskai grįžo 
iš Kolumbiios

Kur bus kita Nesutarimai arabųI
pasaulinė paroda? tarpe

Sausio 17 tl. Zvlaroke tu
rėjo Įvykti Arabų Lvgo:

Lietuvos Laisvės Komi- Dėl jos varžosi Bostoną? 
teto pirm. Vaclovas Sidzi- ir Philadelphiia. Philadel- 
kauskas su savo žmona Bi- phija norėtų, kad ta paroda konferencija, bet ji atidėta, 
rute sekmadieni grižo i Nev. būtų 1976 m. ir tuo būdu bū- nes Sirija ir SaudiArabija- 
Yorką iš Kolumbijos, kur jie tų paminėta JAV 200 metų atsisakė joje dalyvauti.

Vieni įdeda naują širdį, kiti 
dėl to protestuoja

Tito meta pirštinę 
Maskvai

Neseniai Rumunijos ko
munistu vadas Ceausescu 

vasario menesi, Kosygino lankėsi Jugoslavijoje ir su 
lankymosi Londone metu. i Titu susitarė sausio mėnesi 

šaukti Belgrade „pažangių
jų partijų ir komunistinių 
sąjūdžių iš Viduržemio jū
ros sričių" suvažiavimą. Ja
me būsią svarstoma kova 
prieš imperializmą, gal būt 
ir Sovietų Sąjungos.

Anglų spauda pranešė, 
kad 1968 m. sausio 5 d. 
Londone pasirašyta anglų- 
sovietv sutartis, kuria pa
tvirtintas provizorinis susi
tarimas sudarytas 1967 m. i

praleido medaus menesi. 
Linkime jaunavedžiams

Birutei ir Vaclovui Sidzi
kauskams ilgų ir malonių 
metų.

sukaktis, nes ten 1776 m. Pati karingiausia

Tata buvo sutarta dėl atsi
skaitymo už prieškarines 
skolas, kilusias iš Baltijos 
valstybių Įjungimo i Sovie
tų Sąjungą.

Iš Baltijos valstybių auk
so fondo buvo sutarta ati
duoti j ūsams pusę milionc 
svarų sterlingų prekių pa
vidalu. Financial Times ra
šo. kad Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybrų auksas, 
kurio buvę deponuota Lon
done apie 6 mil. svarų ster
lingų. buvo parduotas 1967 
metų liepos mėnesi. Gau
tieji už auksą pinigai laiko
mi banke ir gaunamos pa
lūkanos.

Esąs ruošiama? Įstaty
mas, kuriuo būsią nustatyt’’ 
pagrindai tiems pinigams 
panaudoti atlyginti skolas i- 
vairioms Baltijos valstybėse 
kapitalų turėjusioms britų 
fir moms. Tos skolos susida
rė, Sovietų Sąjungai tuos ka 
pitalus nacionalizavus. Tai 
Sovietu Sąjungos skolos bri
tu firmoms už pasisavintą 
jų turtą. Britu firmos nebū
tų jų atgavusios iš Sovietų 
Sąjungos, jei Baltijos vals
tybės nebūtų patikėjusios 
savo turto br itu bankams.

Dar nėra aišku, ar Jugo 
slavija su Rumunija daly 
vaus Maskvos šaukiamame 
komunistų partijų suvažia 
vime Budapešte.

Tai yra pastangos vis la 
oiau laisvintis iš Sovietijos 
globos.

Žydų ortodoksai 
prieš reformas

Fice/zrer. Humphrey
grįžo iš Afrikos

Viceprez. H. Humphre\ 
grįžo iš keliorės po Afriką, 
ten aplankęs 9 valstybes.

Kelionė laikoma pasise
kusia. Amerikas duoda Af
rikos valstybėms 200 mil. 
doler iu pašalpos.

pirmininkas Arthur M. Okun. 
39 m. amž. Iki šiol jis buvo Yale

Jau penkiems įdėta nauja širdis, bet iš jų trys jau 
numirė. Sovietijoje tokios operacijos uždraustos. Nobelio 

SŪ1 ja laureatas protestuoja.
liepos 4 d. buvo paskelbta i jau ne šiandien sako, kad 

reikia mesti visas kalbas Į 
šalį ir visiems pulti Izraeli. 
O Saudi Ar abija nenori da
lyvauti pasitarimuose, nes 
šiuo metu jos remiami kara
liaus šalininkai Jemene yra 
pasiekę svarbių laimėjimų. 
(Karaliaus priešininkus ten 
remia Egipto Nasseris).

JAV nepriklausomybė.

Bostoną- pirma manė, 
kad paroda turėtų būti 1775 
metais Bostone, kur prieš 
200 metų kilo pirmosios re
voliucinės kovos, bet dabar 
sutinka su 1976 m. data.

Tą klausima turi išspręsti 
tarptautinU parodų biurasKonservatyvi yra Romo? 

katalikų bažnyčia, bet šiuo Paryžiuje, 
metu ir joje vyksta nemažos 
reformos. Žvdų tikėjimo 
bažnyčia vra dar- konserva
tyvesnė. Tiesa, joje yr a Įvai
rių sroviu, bet ortodoksai
vyrauja Izraely ir laiko sa- t- •- - r uve vieninteliu grvnu iudaiz- pi leme JA\

Dėl par odos vietų varžo
masi dėl to. kad tai surišta 
su milioniniais bizniais.

N aukis Australiios

Per- paskutiniuosius 2 mė
nesius penkiems žmonėms. 
Įdėtos naujos širdys: dvi P.) 
Afrikoie ir trvs JAV (Ne\v 
Yorke dvi ir Kalifornijoje 
viena L Iš tų ligonių tr ys jau 
mirė, dar nėra garantijos, 
kad ir kiti du ilgiau gyvens 
su nauja širdimi, negu jie 
būtų gyvenę su sena.

premjeras

Su Kambodija sutarė 
lėl sienų

JAV prezidento pasiunti
nys Bo\vles buvo pasiųstas 
i Kambodiją tartis su jos 
valdovu Sihanouku dėl sie
nos neliečiamybės. Amerika 
šiuo susitarimu pasižadėjusi 
neperžengti Kambodijos 
sienų, o pastaroji dėsianti 
pastangas neleisti Š. Viet
namo ir- Vietkongo daliniam 
slėptis nuo amerikiečių ka
rių Kambodijoje.

Sutarta rūpintis, kad 
Tarptautinė kontrolės komi
sija labiau sektų, kad dedasi 
Kambodijos-.Vietnamo pa
sienyje.

Nesutarimai Saigono
vyriausybėje

-JAV via susirūpinusios, 
kad P. Vietnamo vyriausybė 
lėtai vykdanti numatytas vi
daus reformas. Tai esą dėl 
to. kad tarp prezidento Ngu
yen Van Thieu ir viceprizi- 
dento Nguyen Cao Ky nesą 
sutarimo. -

Tas nesutarimas dar pa
didėjęs. iškilus pasitarimų 
su š. Vietnamu reikalui. E- 
są. Thieu esąs linkęs tartis, 
o Kv — ne.

mu, paremtu tik šventąją 
Tora. Jis kitas žydų tikėj 
mo sroves laiko nukrypimui 
nuo tikro kelio.

Pastaruoju metu Izraely 
buvo ortodoksu rabinu su
važiavimas. kur iame jie pa
sisakė prieš betkurias tikė
jimo reformas ir surr.oder- 
ninimą.

Australijos liberalų par
tija savo vadu išrinko švie
timo ministeri Johna Gelto
ną, 56 m. amž. Kadangi ta 
partija yra didžiausiia par- drausta, 
lamente ir kartu su darbie- 
čiais sudaro vyriausybę, tai

ti Švedijoje keturiem< JAV Gol.ton taP° il' Australijos 
jūrinir. tams. pabėgusiems iš! vyriausybes premjeru vietoj 
JAV karo laivo, bet jiems' nuskendusio Holto. 
uždrausta dalyvauti politi- Gortonas pareiškė, kad jis 

1 eisiąs savo pirmtakūno ke
liu. palaikysiąs artimus san
tykius su JAV ir tęsiąs kovą

į dezertyrus

Sovietų Sąjungos sveika
tos ministras pasmerkė dr. 
Barnard už širdies Įdėjimo 
operaciją ir- pareiškė, kad 
Sovietijos chirurgams tos 
rūšies operacijas daryti už-

Švediia sutiko žmonišku 
mo sumetimais leisti gyven-1

New Yorko gubernatorius Nel- 
son Rockefeller. kuris vis daž-

Nobelio laureatas vokie 
čiu chii urgas Forssmann pa
reiškė: „Aš liakau nusikal
timu daryti oper acijas toje i niau minimas kaip būsiantis res-

koj.
srityje, kuri dar 
neištirta.“

galutinai

i Kai;) žinoma, tie jūrinin-
.S& HVaLŽllLl™ „T' (“G“.visaip juodino su komunizmu.

novinių tikėjimo apeigų ne
silaiko. Yra sakoma, kad žy
dai šiuo atžvilgiu Izraelyje 
„nutautėja“ net greičiau, 
negu kitur pasaulyje.

JAV dei Vietnamo karo.

Taigi, dėl tos rūšies ope
racijų nėra vienodos nuo
monės.

rr , - - j • Romney pradėjo Traukimu nelaimeie J
200 sužeistu

New Yorko policija suė
mė Floridos advokatą Joel 
Lee, 37 m. amž.. pas kuri 
rasta 4.1 mil. dol. vertės pa
dirbtų šimtinių.

Jersey Citv miesto trau
kiniam.- susidūrus, sužeista 
daugiau nei 200 keleiviu.

rinkimų vajų

Žinoma, negalima pa
miršti. kad nė vienas naujas 
darbas pradžioje negali iš
vengti nepasisekimo. Ne ki- 

Kandidatas Į prezidentus taip gali būti ir širdies idė-
Michigano guber natorius jimo srityje. Ir čia pradžioje 
George Romnev pradėjo vis bus nepasisekimų, bet 

, rinkimini vajų Nevv Hap- kam jau nebėra kitos išei- 
Tai v iera iš didžiuiu šiaip shire valstijoje, kur pirmi- ties, kodėl neišmėginti pa- 

dabar iau r etų geležinkelio niai rinkimai būna anks- skutinės priemonės — leisti 
nelaimių. i Čiausia. Įdėti svetimą.širdį?

publikonu kandidatas i preziden. 
tus.

Buvęs Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Pierre Mendes- 
France laikraštininkams pareiš
kė, kad de Gaulle yra daugiau 
susirūpinęs keršyti vienai iš di
džiausiu galybių, kurios jis ne
apkenčia. negu ieškoti būdu pa
saulio problemoms išspręsti.

Vėl susirinko 90-sis 
kongresas

Pirmadieni pradėjo posė- 
! džiauti 90-sis kongresas. 
Trečiadieni bendrame atsto- 

Naujasis prezidento patarėjui'0 tUlTVU posėdy prezidentas 
tarvbos ekonominiams reikalam Pasakys kalbą State

S
of Viršuj kairėje—dr. Norman E. Shum« > su 15 padėjėju operuo ja 54 m. amžiaus Mikę Kasperaką Stan.'ordo universiteto ligo- 

melu moters širdis. Ligonis sveiksta, bet pavojus jo gyvybei dar 
i smegenis, .los širdis buvo Įdėta Kasperakui. Apačioj kairėj ope- 
kardiologu dr. Donald S. Harrisonu (su akiniais) aptaria padarytą

Union.
i

Ir ši kongresą laukia daugi

ninėje Palto Alto mieste. Kalifornijoje, l igoniui buvo įdėta 15 
nėra praėjęs. Dešinėje Virginia White. 'jirusi kraujui išsiliejus

universiteto ekonomikos profe- svarbių neskubiai spręstinų i racijiJ dar?s dr- N- Shumwa> "u mint ' ’ '‘"čersiteto vyriausiu 
1 - operaciją. Dešinėj Mike Kasperak su sa\ > žmona.si.nūs. aus:mu.

Europoje siaučia
audros ir potvyniai

Visoj Kumpoj labai siau
čia pūgos ir atlydžiai, o su 
jais ir potvyniai. Paplūdo 
Britam Us keliai. Italijos 
kaimai pa<kerdo sniege. 
Šveicariioį kaiktnios vieto
vės visai atkirstos nuo pa
saulio. Vokietips pietuose 
gyvent-1įai i spėti dėl galimo 
potvynio. Tas pats ir Pran
cūzijoje.

Tuo tarpu tik Ispanijoje 
šilta ir saulėta.

Atsistatydino 77 m. amž. 
kardinolas Ottaviani, kuris 
buvo oats konservatyviau
sias Vatikano pareigūnas.
♦e#######**#*####**#*#************
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Dar vienas pasityčiojimas
Maskvoje praeitą savaitę pasibaigė keturių jaunosios 

kartos atstovų teismas. Buvo teisiami pogrindžio aimana- 
cho "Feniks“ redaktorius Jurij Galanskov. poetas Alek- 
sandr Ginsburg, poetas Aleksėj Dobrovolskij ir stenogra- 
fė Ve* a Laškova. Jie buvo kaltinami pagal baudžiamojo 
statuto 70 str.. kuris draudžia priešsovietinę propagandą 
ir agitaciją. Jie visi pripažinti kaltais ir nuteisti: Galans
kov — 7 metus, Ginsburg — 5 metus, Dobrovolskij — 2 
metus ir Laškova — 1 metus kalėti.

Xew Yorko gubernatorius Nelson Rockefeller (dešinėj) 
ir Rhode Island gubernatorius John Chafee (vidury) 
kalbasi apie politiką su kandidato i prezidentus Rom- 
ney rėmėju William Johnson iš Bedford. N.H.

Komunistams istorija tikra 
nelaimė

Sovietų Sąjungos komu- seka, kad jis turėjo būti pa
rastai ir šiandien turi dide- rodytas, 
lių sunkumų net dėl savo 
partijos istorijos. Kiek jau 
kartų jie ia vis iš naujo ra
šė ir kiek dar rašvs

Žodžiu, jei taip partija 
dabar nutarė, tai Chruščio
vo niekad nebuvo ir nėra...

Jau prieš teismą 31 rašytojas, mokslininkas, jų tarpe 
net Lenino premijos laureatas šefarevič kreipėsi i teismą,‘ 
reikalaudami, kad minėtų asmenų byla būtų viešai svars-: 
tomą. pakviesti nešališki liudininkai ir visuomenė infor
muojama apie teismą. Bet jų balsas pasiliko be atgarsio.

Kaip tas teismas vyko, mes nieko ir nežinotume, jei 
ne drąsus nuteistųjų bičiulis jaunas mokslininkas Pavel 
Litvinov. buvusio Sovietų S-gos užsienio reikalų ministro 
Maksimo Litvinovo vaikaitis, ir kalėjime sėdinčio rašytojo 
Danielio už užsieny išspausdintus kūrinius žmona Julija. 
Jie dar prieš teismo sprendimą paskelbiant painformavo i 
užsienio korespondentus, kaip tas teismas vyko.

i
Bylą sp-endė. galima sakyti, prie uždarų duių. ’nes i! 

salę tebuvo Įleisti, ir tai nenoromis, tik patys artimieji tei- 
siamųjų šeimos nariai. Teismas buvo dirbtinai iš anksto ’ 
paruoštas. Jis nesilaikęs net pačių pagrindinių sovietinės Į 
teisės principų. Kaltinamųjų liudininkus teismo pirminin- į 
kas ir prokuroras stačiai terorizavo., žodžiu, tai buvęs ne , 
teismas, bet "laukinis pasityčiojimas iš teisingumo, neisi-1 
vaizduojamas 20-tame amžiuje.“

Taigi. ir tas teismas nedaug tesiskyrė nuo anų Stalino

Izraelio ministeris pirmininkas Levi Eškol su savo žmo
na Miriam. Jie lankėsi JAV ir pas prez. Johnsoną.

laikų pagarsėjusių teismų, kad sprendimai iš anksto bū-' mą ir calimą jų perversmą, keliama "nepatogių klausi-

Visuose filmuose, kuriuo
se vaizduojamas sovietų gy
venimas po Stalino mirties, 
taip pat stropiai vengiama 
minėti Chruščiovas ir Ma- 
lenkovas, kuris ministerio

Nors asmens garbinimo 
laikotarpis, kaip oficialiai 
skelbiama, praėjo, bet kai 
kurie Stalino režimo meto
dai. matyti, vis dar pripažįs
tami naudingais, todėl, pa- pirminįnko vietą užėmė tuoj 
gal stalininius pavyzdžius. po Stalino. 
istorija vra pritaikoma val
dančios‘viršūnės skoniui ir Yra pagamintas filmas ir 
pašlovinimui, o anie tai vir- aPle vengrų sukilimą 1956 
šūnei dabar nepatinkamus metais. Pagal tą filmą, aiš- 
asmenis visai nutylima, jie 
vra pamirštami.

ku. sukilimas buvęs Vaka
rų "imperialistų'“ sąmokslas, 
svarbiausia — JAV. Nelei

stai susuktas filmas is kja nė sakyti, kad scenų, 
1965 m. Įvykiu. Jame ypač kaip sovietų armija malšino 
daug vietos skirta partijos sukilėlius, tame filme nėra. 
22-jam kongresui, kuris pa- get užtat parodyta, kaip 
smerxė asmens garbinimą" vengiu "baltieji emigran- 
ir iškėlė viešumon Stalino šaudo karius ir polici- 
klaidas. ninkus. Filmas taip paga

mintas. kad atrodvtu. IvgKaip žinoma, 
nistu partijos

tame komu- 
suvažiavimej

{DOMIOS knygos

Romanai
Vincas Ramonas: M1G- 

LOTAS RYTAS. 166pusi.,
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY
NA, .omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarutis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas. 224 psl.,
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPĖ Į
sukilimo malšinimas būtų RYTUS, UPĖ į ŠIAURĘ,

tada visagalis Chruščiovas , buvYs Pači0 pasipiktinusiu Į romanas I dalis. 325 psl., II 
smerkė Stalino tironiją, pa- ^^gių dai bas, b.g j.e pa.^^į Jali? o02 pri.. kiekvienos da-
pasakodamas smulkiai apie . 
to sovietinio diktatoriaus užpuonkus...

būtų ryžęsi išvyti svetimus

davo surašomi, nes visi kaltinamieji prisipažindavo kai yre tuščias prasimanymas mų". literatūroje vi? mažiau bjauriu? darbus. O kaip ta? Aplamai, sovietų "istori-
tais( tuo pasirūpindavo NKVD). Šiame teisme tik vienas pateisinimui ir pridengimui beužslepiama tikrovė ir tt. jv^ 
prisipažino kaltu. ' Perver?mo> kuris išimtinai Dabartinė Brežnevo-Kosy-

Kas kitur rašoma R. Skipičio klaidingą tvirti- 
i nimą. kad po 1926 m. gruo
džio 17 d. fašistų perversmo

AR BUVO LIETUVOJE j kad tas Komunis-”

KOMUNISTŲ PAVOJUS?

__ ................... . pavadino beprasme, provo-
Neseniai išėjo žinomo vi- jęacjne

suomenminko adv. Rapolo Demokratinei vvriausvbei 
Skipičio antroji atsiminimų vaWant 1926 m.'komunis-
knyga — \epnkalsoma Lie- ,ai- teį§ieido tik 2 atsišauki-, .................... ,------ ,
tuva. ( Ją už $7 galima gau- mus. rUgpiūčio mėnesi kom- slapyvardis) Londone Įei
ti ir Keleivio administraci- jaunuolių sąjunga — kovo- džiamame Europo? Lietuvio 
joje). Ta knygą J. Vilkaitis Įj prieš imperializmą ir lap- lapkričio 28 d. nr. Įdomiai 
recenzuoja Naujienose. Toj kričio 22 d. partijos centro'samprotauja apie laisvę ir 
recenzijoj ne tik pakoreguo- komitetas gresiančio fašisti-i nelaisvę:
jamo* kai kurios R. Skipičio nio pavojaus reikalu. Į "Laisvė išvirto Į toki dau- 
mintys. bet duodama daug 
naujos medžiagos knygoje 
aprašomo laikotarpio Įvy
kiams tikroj švietoj pama
tyti.

Aišku, R. Skipitis nega
lėjo praeiti ir pro 1926 m. kelioliką atsišaukimų, 
gruodžio 17 d. perversmą, jo
nepastebėjęs. Nors R.S. Į 
perversmą žiūri kritiškai, 
bet ir jis lvg būtų linkęs per
versmą pateisinti tuo metu

perv<
buvo nukreiptas prieš demo- gino valdžia laikoma pačia 
kratinę Lietuvos santvarką“, žmoniškiausia. kokia ten 

Taip J. Vilkaitis atremia buvo.

Įvykis atvaizduotas minėta
me filme?

PO SOVIETINIU 

KEVALU

Myk. Varekonis (aišku.

Tai pastebėdamas, auto
rius toliau rašo. kad pats gy
venimas vedąs Į tą neišven
giamą pakaitą.

"Suvaryti tūkstančius Į 
plyną lauką, duoti jiems po 
kastuvą ir liepti kast kana
lą galima bet kam. Tokiu

Jame kalbama, kad suva
žiavime buvo sugriautas! 
"mifas ame Staliną" ir pa
smerkti
todai. (Iki šiol komunistai 
Staliną tebekaltira tik dėl i 
komunistu fizinio naikini- į 
mo, bet jie nė žodžiu neuž-! 
simena. kiek milionų neko- 
munistų jis išnaikino).

ja" yra kaip rankovė, ku
rią pagal reikalą galima iš
versti Į vieną ai' kitą pusę. 
Tai pavyzdingiausia melų 
istorija. Tokia "istorija" y- 
ra maitinamas ir Lietuvo,

iies kaina $3-00.
Ale Rūta. KELIAS I 

KAIRĘ. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran-

2°.orl5tiniai mokslus einantis jaunimas.! tų gyvenimo. 242 psl.. kai'I L-1 .-irti L-a i n Ana $2.50

: giareikšmi žodi, kad be pa- 
O kaip buvo perversmą į aiškinančio šalutinio saki- 

. .... - į nio ji? dažnai yra bepras-
jvy zius. miškas. Ar. sakysime, žemę

Pasak J. Vilkaičio, komu- ariantis turkas šiandieną 
nistai kasmet išleisdavo po'Kipro saloje jaučiasi gyve- 

į nanti? "laisvajame pasau
lyje“. kai jį apšaudo graikų"1935 m. spalio 12 d. 

Valstybė? saugumo departa
mento biuletenio nr. 242 
tai-p kitko buvo pasakyta, 
kad tais metais išleišta 15

buvusių komunistų pavoju- komunistinių laikraštėlių, 
mi, nes ir jis rašo. kad "Lie- atspausdinta 85 rūšių įvai- 
tuvoje labai gali sustiprėti riu atsišaukimų, kurių su-
bolševikai. nuversti demo 
kratinę valdžią ir ivesti bol
ševikų santvarką, kaip pa
darė bolševikai Kerenskiui 
esant valdžioje“.

J. Vilkaitis, pasinaudoda
mas pačių komunistų to me

rinkta buvo 4145 egz.: iš
kabinėta 449 plakatai su į- 
vairiais šūkiais, iškeltos 435 
raudonos vėliavos, paleisti 
35 karveliai su raudonais 
kaspinais, butuose ir lau
kuose padaryta 145 pasita-

to spauda ir mūsų policijos rimai. Jei 1927 m. (vadina- 
duomenimis. tvirtina, kad si, tuoj po perversmo. Kel. 
komunistai anuo metu buvo red.) kvotų būta 146 ir kvo- 
pakrikę. Pačiame centro ko- čiamų 157. tai 1935 metais 
mitete būta didelio nesuta- kvotų jau būta 993 ir kvo- 
rimo. Vieni buvo linkę tre- čiamų 120 (Čia turbūt bus 
čiojo seimo, 1926 n , rinki- korektūros klaida. Kel.

red.). Suskaičiuota, kad tais 
metais komunistu būta 
1345. komjaunuolių 481. 
tarp jų visų žydai sudarė 
44.2%.

"Tai kada Lietuvoj ko
munizmas labiau tarpo,

mus boikotuoti, kiti juos rė
mė ir ragino savus, kur ne
turi savų kandidatų, atiduo
ti balsus už socialdemokra
tus arba liaudininkus. O su
sidarius trečiojo seimo koa
licinei socialdemokratų ir
liaudin’nkų vyriausybei, net brendo. — klausia J. Vil- 
pats V. Kapsukas ragino ją kaitis, — ar Lietuvos parla- 
"paturėti“ sąlyginiai, bet mentiniais metais, ar per
jos nesmerkė. Tada jų Til- versminiais?“ 
žėje leistame žurnale Ko- Ir tuoj šitaip atsako: 
munistas buvo Įspėta ne-į "Visos šnektos, kaikurių 
laukti jokios paramos iš So- net iki šiol zaunijamos, kad 
vietų Sąjungos, nes ji pati perversmas buvęs nukreip-

Vvtautas Volertaa, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 psL, kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL"
„ . rv . • ■ N V GIESMĖ, premijuotas

nu Senatorius Proxime. pa?i-: romanas. 20] psl.. kaina 
‘ rėmę? kontrolės įstaigos lo!$2 50

o- duomenį- • - a|otiij Baronas. TRE

CIOJI MOTERIS, premijuo- 
ta? romanas. 196 pu?lapiai,

SENATORIUS KALTINA 

KONTRAKTORIUS
I

darbininkų politinė ištiki- Nuopelnai už Stalino ' 
mybė jokio vaidmens nevai- vainikavimą" įrašomi i n.v- męne~įu tyrimo

munistų partijos ir jos 'cent- roi \altina 23 kontrakto. 
skatina varovų bizūną.. Bet ro komiteto suskaitą. O apie rius> kad jie iBvaist0 įimtus
tiksliųjų staklių gamykloje. Chruščiovą filme nė žodžio, 
elektronikos fabrikuos, che
mijos laboratorijose. Įvai
riuose projektavimo ir tyli
mo institutuose mechaninės 
žmogaus darbo jėgos nepa
kanka. čia jau reikalingas 
pilnutėlis žmogaus indėlis,

Filme parodyti kaikurie 
centro komiteto posėdžiai, 
bet jų scenos taip "sufiksy- 
tos“, kad Chruščiovo nema
tyti. nors iš turinio aiškiai

milionų dolerių per metus, kajna $9 50 
netinkamai naudodami duo- Kaiy,’pi.jeni«, PULKIM

visų jo protinių ir dvasinių 
galių nukreipimas Į atlieka
mąjį uždavinį“.

Autorius pažvmi. kad su j 
vis besivystančia technolo

milicija? Ar laisvas jaučiasi 
arabas Izraelio okupuotoj 
Gazoje? Arba negras JAV 
didmiesčio lūšnyne? Ir pa
galiau. kiek laisvės iš tiesų 
šiandien turi eilinis Sovietų 
Sąjungos pilietis?

"Tiesioginis atsakymas Į 
tokį klausimą neįmanomas, 
nes ypačiai sovietuose tas 
žodis yra labai sąlyginis 
Demokratijos, kaip mes ją 
suprantame Vakaruose, so
vietuose, žinoma, nėra. Val
džia yra autoritetinė, visa
galinti, sutelkta, palyginti, 
nedidelės grupės rankose. 
Kiekviena sljirtingga politi
nė nuomonė yra laikoma an
tivalstybine. Saugumas, da
bar vadinamas KGB (Čekos 
įpėdinė), yra galingas, daž
nai tebeveikiantis šalia ofi 
daliųjų teispio organų, o 
pastarieji taip pat dažnai 
palenkiami politiniams ir 
partiniams kėslams. Sovieti
nėse darbo ir kitaip besiva 
dinančiose stovyklose vis 
dar yra dešimtys tūkstančių 
politinių kalinių.1

Bet vis dėlto šiandien 
nuotaikos ten yra sulaievė- 
jusios. Nebėra tiek baimės.

tinumas. O ta karta šiandie
, yra pati neramiausia 
tinės visuomenės dalis.

tą jiems valstybė? nuosavy
bę, kurios vertė 1 bil. dol.

Tiems krašto apsaugos 
ministerijos kontraktoriams 

Į yra duota tokios vertės įvai
rių medžiagų, įrankių ir ki
tų reikmenų kariniams už
sakymams atlikti. Tie kont- 

s-ovie-' rektoriai tą valdinį turtą 
' naudoja privatiniam užsakų

gija reikalinga ir vis dau-: tėvai matė. kaip tūkstančiai• 1 • V • • T • _ Agiau galvojančiu ir kurian
čių žmonių. O tas mąstanti? 
žmogus nenustoju galvoti 
ir išėjęs, iš gamyklos ar nusi
gręžęs nuo braižomosios 
lentos. Su bizūnu ir teroirn 
nepaskubinsi jo kūrybinio 
darbo. Tokiu aukštu kvali
fikacijų specialistu šiandien 
ir Sovietų Sąjungoje jau la
bai daug. Visų ių, esą, į Si
biro stovyklas, kaip Stalino 
laikais, neišsiųsi. nes be jų 
suirs sudėtingas šių dienų 
pramoninės visuomenė? me
chanizmas. "O laisvėjančio
mis dvasinio elito nuotaiko
mis neišvengiamai ilgainiui 
užsikrečia ir kiti visuomenės 
sluoksniai. Laisvės krislą 
gavęs, žmogus ios nori dau
giau. jis darosi nepasotina
mas“.

Sovietiją dabar valdo tie
sioginiai Stalino įpėdiniai, 
isitikine komunistai. Dabar 
ją valdantieji Brežnev-Ko- 
sygin gerai žiną. kad val
džios vadžias reikėsią per
duoti jaunesnei kartai, tris
dešimtmečiams, kurių ko
munistinis idealas yra vėsus, 
dabartiniai valdovai susirū-

jų kaimynų, gimimų ir na
miškiu buvo ištremti i Sibiro

kymams atlikti. Pav.. jis nu
rodo. kad Rohr bendrovė iš 
$6.5 mil. vertės valdinių į-

mirties stovyklas. Ano te-! ren«i,mJ 'aidžios užsaky-

Kavinėj nebesivaržoma pa- i pinę, kad, jiems valdžią per
sakyti politini anekdotą,! davus, būtų užtikrintas ko

k ’ o sloguti? juose paliko ne- 
beišraunamu? pėdsakus. Jie, 
žinoma, džiaugiasi aplaisvė- 
jusiu gyvenimu, bet vis tiek 
elgiasi atsargiai, nes "ką 
gali žinoti, kas dar bus“.

Jų vaikai ano teroro metų 
nebeatsimena, bet jie matė 
tūkstančiu? iš stovyklų grį
žusių gvvų ano nužmoginan
čiojo laikotarpio liudytojų.

"Jie yra pasipiktinę, bet 
drąsūs. Jie galvoja ir stato 
labai nepatogius klausimus. 
Kodėl Staliną ir jo nusikal
timus viešai pasmerkus, jo 
aukos vis dar laikomos ant
ros rūšies piliečiais? Kodėl! 
Pravdoje vis dar spausdina-j 
ma ne pravda? Kodėl Stali
no nusikaltimų talkininkai 
vi? dar sėdi Kremliuje?

"O tokių ir panašių klau
simų aidai, be abejo, pasie
kia Kremliaus koridorius. 
Jie žadina nerimą ir kelia 
nuolatinę įtampą tarp noro 
tas nuotaikas jėga užgniauž
ti ir realaus padėties įverti
nimo, kad tai beviltiška ir 
neįmanoma“, —baigia Myk.

mams tenaudoja tik 58.5%, 
o kitus naudoja privatiniam 
bizniui.

Tų jo nurodytų kontrakto- 
rių tarpe yra tokios įžymios 
bendrovės, kaip Sikorskio. 
Raytheon ir panašios.

Bendrovės tuos senato
riaus kaltinimus paneigia, o 
krašto apsaugos pasekreto- 
rius net tvirtina, kad tuo bū
du šis departamentas ne tik 
neturi nuostolių, bet net su
taupo šimtus milionų dole
rių.

Nanjan S centą paAto ženklą.* su' 
Baltąją Rūmą atvaizdu. ituri daug visokių rūpesčių. į tas prieš plintantį komuniz- profsąjungos susirinkime iš- munistinės santvarkos tęs- J Varekonis savo straipsnį.

ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą. SIKSNCX
$PARNIU SOSTAS, nremi- 
iuotas romanas iš politinių 
^migrantų gyvenimo, 268 
įsi., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusk, kaina 

*2.50.
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 p9l., 
raina $3.00.

Vvtautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
ousl.. kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psL, 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU-
PADĖTINĖ, nremi ju o t a s 
Tmana? fš Vinco Kudirkos 
▼vvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRfŽ T A | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$6 00.

Alozza« ftarrna*: ViENI-
$1 MEDŽIAI, 117 psl. kai- 

$ 1 .KO
MTNDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
kaina $3.

VTFNTST MFDŽTAT. mma- 
nas. nerašė Alovzas Baro
nas. 117 nst. kaina $1.50

KATRYNA. Sallv Salini- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.



Nr. 3, 196? m. sausio 17 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis trečiai

KAS NIKKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Sukaktuvinių metų 

komiteto posėdi*

Praeito gruodžio 17 d.
Lietuvių namuose buvo su
šauktas sukaktuvinių metų 
komitetas. N. Metams ir 50- 
jai Vasario šešioliktai artė
jant, buvo manoma pasi
skirstyti pareigomis.

Dr. Adolfui Damušiui pir
mininkaujant ir Jonui Ur
bonui protokolą rašant, pir
miausia buvo Įsteigtos ketu
rios pagrindinės komisijos: 
finansų, informacinė, politi
nė ir kultūrinė. Po to buvo 
eita prie prezidiumo suda
rymo. Prezidiumas, mat, ko
ordinuos atskirų, savaran
kiškai dirbančių, sekcijų
veikla. Čia buvo užkliūta. pačių atliekamas vaid- 
nes niekas nesutiko būti pir- tuos mokinius paskati- 
mininku. Prezidiumo parei- na -enau mokytis lietuvių 
gos po ilgu diskusijų atiteko “albą n ir aplamai palinkti 
LB Detroito apvlinkės vai- betuvybėn. Detroite šalia

pramoninių prekių bei mais-
. to produktų kainos pakilo,
! dar tų algų priedų ir nega- 

kių, ir, kai vaidinimas už- vus. i
sibaige, tai plojimai tęsėsi i Negrų arogancija peržen- 
kelias minutes, vis prašant gė visas ribas, o politikos tū- 
autorių-režisienių-mokyklos . zų pataikavimas negrams 
vedėją vėl ir vėl pasirodyti, pralenkė ir negrų aroganci- 

Sekančią dieną, gruodžio: ją. Praeita "karštoji vasa- 
17-ją, buvo Aušros lituanis-j ra“, kalbama, buvusi tik 
tinės mokyklos toks pat po-, maža repeticija. Sekančioji 
būvis, su mokytojos Stefos'būsianti kur kas “karštes- 
Kaunelienės veikalėliu “Kas'nė“. Bet kai policija pade-
skaito rašo — duonos ne 
prašo“ Deja, ten negalėjau 
dalyvauti. Sako. kad ir ten 
gražiai buvę vaikų pasiro
dyta ir kad žmonių vėl bu-: tai nemoralu, brutalu, anti-
vusi pilna salė.

Visada sakiau, kad šitie
prieškalėdiniai vaikučių pa

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Alto posėdis I

Sausio 4 d. Alto tarybos 
nariai buvo susirinkę posė
džio ir svarstė Lietuvos ne
priklausomybės akto paskel
bimo sukakties paminėjimo 
programą.

Galutinai jau paaiškėjo,
kad minėjimas Įvyks vasa
rio 18 d., sekmadieni, 4 vai. 
vak. Washington Irving 
High Sehool patalpose, 40

monstruoja politikieriams ir 
visokiems paeifistams anti-
riaušinius ginklus, tai visi . . .. ,.. . ., . Irvine Place. Manhattan,jie viena gaida užgieda, jog New York

Tos mokyklos kultūrinegriška, nežmoniška etc.
Mes jau turime kelių rū-'

šių mokesčius— taksus. Ša-1 r,.? ____ I)intP
niams reikalams skirta salė

Nemokamo* briedienos 

vaišes

Pranas Bručas, svetainės 
savininkas (85-116 Jamaica 
Avė., VVoodhaven) sausio 
27 d. nemokamai vaišins vi
sus atsilankiusius briediena. 
Briedžiai yra paties P. Bru
čo ir jo draugų nušauti.

P. Bručas svetaine leidžia 
nemokamai raudotis lietu
vių organizacijoms. Ten re
petuoja ir Operetės choras.

Inžinierių balius
pa- tfikstanėin

sirodymai yra patys svar- Į lia federalinių bei socialinio z-.
biausi Htuanistinių mokyklų 
mokslo metu momentai ir

C1U . Amerikos Lietuvių Inži-
' Alto pirmininkas A. Ošia- njeri^ ir Architektų S-gos 

skyriaus tradicinis balius

dvbai.
Iš 27 posėdy dalyvavusių, 

paleidus lapus, daugiausia 
užsirašė Į informacinę ko
misiją. po keletą Į finansų ir 
kultūrinę, o tik du i politinę. 
Tiek iš posėdvie nedalyva
vusių, tiek ir iš dalyvavusių 
bus bandoma kaikuriuos, 
pasinešusius “informuoti“, 
nukreipti Į kitas sekcijas.

Buvo bandyta išrinkti at
skilų komisijų pirmininkus, 
bet ir tai, su viena išimtim, 
nepavyko. Tik informacijos 
komisijai vadovauti sutikus 
Vytautui Kutkui, kitos ko
misijos terado po žmogų, 
kuris greitu laiku sušauks 
savo komisijos narius, ir 
tuomet bus išrinkti pasto
vūs pirmininkai. Tokiais lai
kinais pirmininkais ar ini
ciatoriais sutiko pabūti: 
Jurgis Mikaila — finansų 
k-joj. Galina Gobienė — 
kultūros ir dr. Pranas Pada- 
lis — politinėj komisijoj.

Pabaigai dr. V. Majaus
kas papasakojo apie LB Ta
rybos posėdžius Clevelande.

Kai šios eilutės rašomos 
(savaitė po N. Metu), tebė
ra, kaip toj dainoj: “visur 
tvla, visi dar miega...“ O 
darbas jau turėtu užvirti, 
nes. bičiuliai. Didieji metai 
jau prasidėjo!..

draudimo atsirado Detroito
miesto. Michigano steito ir, ___ - - . TT. , . v i • - • x t pas pranese apie Henrikovisokių aplinkiniu miesteliu b ‘ i i. , . y.1 i, j Kačinsko sutikima paruostitaksai. Pav. dirbu Highland u £ L. .
tj , .. menine dali. H. Kačinskas,Parke, o gyvenu Detroite,. .. , , , v . , talkminkauiant kitiems, patai tuos taksus skelia, ir mo- • , ,1, , . • . _ Vi u rinks iš musų tautos sukur-ku abiem miestam. Dabar, ‘ .. 7 ... . . ... . tos poezijos oei prozos ver-

.....................
mokslo metų užbaigimo po- Broleli, visi su šimtu klausi-’ ; I
būvius, kuriuose vaikai irgi 
gauna tam tikins vaidme
nis.

prieškalėdinių pobūvių turi
me ir nemažiau svarbius

Matėme dalį Afrikos

Trejus metus JAV amba.

................. .. .. , atstatyri nepriklausoma Lie-mų. ym vien, uz kitus mand-, tuv0/vai5t ,b 
resni, visi reikalauja pada-, - v

bus vasario 27 d . The Su- 
mit of New York Ambassy, 
E. 51th St.. Nevv Yorke.

Gubernatorius pasveikino 

konsulą

Naujųjų Metų proga gu
bernatorius Nelson Rocke-

KAS SKAITO KAMI ” 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Komos katalikų vyskupo Markoj. Hurley (viršui dėsi 
nėj) Įšventinime San Francisco ka t eroje dalyvavo ir 
rabinas bei 6 kitų tikybų vyskupai.

;• V Y- •'- e v v- I Deklamuoti sutiko Lietu- fp,lpr .rr“'-rvti tokia išpažinti, kokios _ , , , . ,. .įeller atsiuntė pasveikinimą
ė katalikų Bažnyčia nerei- J? Ya *tvbeĮ operos soliste , Lietuvos generaliniam kon- 

* J \ince Jonuskaite-Leskaitie - • - -kalauja. Vien jau tas taksų 
blankų pildymas žmogų ve- ^k“

sados sekretore dirbusi Ina <Ja iš proto. Nusižiūrėjus į pavadintag Kai Lietuva 
Neveravičiūtė prieš Kalėdas kitus, antai, pi įes kelias die- praj,v|a. 
grižo i Detroitą trumpų atos-| nas pasiskelbė taksus ive-i solipta? Stasvg Ba_
togų. Ji atsivežė krūvą pa- sjanti Wavne County ( ap- rag gutiko atskrigti iš Chica. 
čios gamintų filmų bei Sritis kūnai pnklauso vi-, dajnų repertua_
skaidrių, darytų kelionėse sas Detroitu). To dar bę-!ru jam akomponuos pia_ 
po Keniją, Tanzaniją, Rodė- truko! Greit gal taksus įsi-Į pi R laitė 1 
ziją. Bičiuliai Benita ir Al-, ves kiekviena atskira mylios( Taigi minėjimo dalis
gimantas Astašaičiai gruo-j ilgumo gatve. vėl gal ir at-j žada būti idomi ir turininga, 
džio 22 d. buvo sukvietę bū-Į skiras blokas, atskiras apar-, Pagrindine kalba pasakvs 
rj draugų tų filmų pažiūrėti, j tamentims namas.. Tuomet VHko irmininkas dr. j K 
Viskas nepaprastai Įdomu, tai jau pirmuosius tns me- 1
ypač. kad paaiškinimus da-, nesiūs nieko nebedirbsime, 
vė pati keliautoja. ' ° tik pildvsim

I. Neveravičiūtė prieš tre-' blankus...

Henrikas Kačinskas, 
scenoj pasirodymas

Valiūnas. Kitų kalbėtojų ne
, v. ' bebus. Programa numatyta mokesčių tQkia kad ikiau dviejų ;a. 

landų netraktu

šului Anicetui Simučiui, ku
riame tarp kitko pasakyta: 
“Man labai malonu, kad 
tamsta atstovauji savo kraš
tui mūsų didžiajame mieste 
ir valstybėje.

jus metus ten pat rodė savo ■ Kiek laiko streikuoja Dėt-, p<)‘ [o pi,.mininko prane. 
filmus ir skaidres iš Azijos: roit News ir Detroit Free, na5isakė j Bagdonas 
kontinento, nes tada ji buvo Press dienraščiai. Nebezi-ig pzįkas. ą Vakseli« Pe- 
dvejus metus praleidusi A- nau, baigia antra ar jau tre-Į njka? j įaidvs ir~ kt. Visi 
męrikos ambasadoje Indo- cią menesi? Tie trys juos turiniui pritarė
nerijoje o prieš tai buvo, pavaduoją d.enrastuka. yra! P *ep?minėmis sav0‘pasta. 
dirbusi Tokio, Japonijoje. , tokie vargani, kad juose ne-, bomj

Dabar, po trumpų atosto-, randi nei žinių, nei reklamų. į'več}u? ?ukviesti< kitu
gu ir triiu mėnesiu anmokv-. Žiema nuo graoožio dvi- , .gu n uijų inei.e. iu apiiiunv , . ... « spaudaipranesirr.usparasv-
mo apie naujos salies papro-, dešimt kelintosios atėjo vi- . q p • j- P Vr
čius. ji yra siunčiama Į San su pasiutimu ir neduoda at- ‘ ‘ A Yakse£

Salvadorą, Centrinėje Ame- vangos. Jau. turbūt, kelioli '

BALTIMORE, MD. 

Staigi mirtis

Sausio 8 d. staigaus šir 
dies smūgio savo automobi
ly ištiktas mirė plačiai žino
mas gydytojas Albinas Kli
mas. 56 m. amžiaus.

Liko liūdinti žmona Da
nutė ir sūnus.

Vietos lietuviai skaudžia 
pergyvena tą Įvyki, netekę 
savo sąžiningo ir pareigin 
go gydytojo.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams r

rikoje. Visą atliekamą nuo 
tarnybos laika Ina sunaudo-

Gražūs prieškalėdiniai

vaikų pobūviai

Gruodžio 16 d. Lietuvių’ 
namuose buvo Kudirkos 
vardo lituanistinės mokyk
los (šimet pavadintos Det
roito LB lituanistine m-la) 
rengtas prieškalėdinis vaka
ras — Kalėdų eglutė. Pa
grindiniu mokytojų ir vaikų 
pasirodymu čia buvo paties 
mokyklos vedėjo Prano Za- 
rankos (slapvvardžiu — P. 
Mato) 2 veiksmų vaidini
mas “Kalėdos kirtimėly“.

Kadangi i kostiumų siuvi
mą. dekoracijų darymą ir 
kitus technikinius dalykus 
buvo įkinkyti ir tėvai, tai 
bendrų pastangų dėka išėjo 
toks puikus pasirodymas, 
kad jį galėtume vežti ir Į ki
tas kolonijas.

Visokiais žvėrimis bei

ką naktų turėjome su že
miau nulio temperatūra,

ja kelionėms ir filmavimui.! Gripas tebesiaučia, nors, 
Ir ne tik tai. Ji turinti iri kiek sumažėjęs, negu prieš 
tūkstančius puslapių užrašų,1 Kalėdas.
kurių, deja, plačiai publikai Tai va, ir nauji metai!
nerodo, nes jie esą intymios 
dienoraščio formos.

Panelę Iną skatinome, 
kad. savo dienoraščiais pasi
naudodama ir klišes iš turi-

Šok* “Grandinėlė“

Rezoliuciiai surašvti pa
kviesti St. Dzikas, Z. Dičpi- 

s nigaitis ir D. Penikas.
Finansais pasirūpinti, au

kas tvarkyti pasižadėjo D. 
Averka. A. Kvnastas. dr. A. 
Goeltnerienė ir kiti.

Kadangi šių metų Vasario
Clevelande veikia toksį 16 d. svenė vra 50 metu ro

mėniškas tautiniu šokių nriklausomvbės paskelbimo
sambūris, vardu “Grandinė-i jubiliejus ir jos programa 
lė“. Jam vadovauja nepa-į Įdomi ir Įvairi, tai lauk- 

ipktiikloniu knvga 1 Prastos energijos ir nepa- tina daug svečių. Patalpos .lėta, jos tekstas tūrėtų S | prastų sugebėjimų mokyto-' erdvios, ir v,etos visiems uz- 

dalį to įdomumo, kokį teikia' Lo’das^ Sagys. Grandį.
jos puikūs spalvoti vaizdai,! "e'e ne !Pra’tu
tai vistiek jau jos knygaibu,lu tąut;nu» šokius šoka,
(aišku, daueiatomė) būtų i ® PaKaĮ kitokią, menišką 

forma, jvesdama ir styginę 
muziką, ir balso solistus.

mu skaidrių pagaminusi, iš-'.

pati geriausia iš visų iki šiol 
išleistų tos rūšies knygų. Bet 
reikia viltis, kad ir tekstas 
prilygs vaizdams, nes Fabi
jono Neveravičiaus dukra ir 
pati gali turėti tėvo gabumų

nėlės“ programa prasidės 7 
vai. vak. Bilietų kainos tik 

Tai vra grupė, kurios pasi-, 5 dol. suaugusiems, o su tė- 
rodymai sukelia publikos ! vais atė jusiam jaunimui — 
nuostabą ir iššaukia didelius1 po 2 dol.

Svečiai bus vaišinami už-

ROCKFORD, ILL.

Šaukiamas Baifo metinis 

susirinkimas

Baifo 85-jo skyriaus narių] 
susirinkimas šaukiamas sek
madienį, sausio 21 d. 2 vai 
popiet Lietuvių klubo patal
pose. Į susirinkimą atvyks 
ta Baifo direktorė D. Bobe-| 
lienė. kuri padalys praneši 
mą apie Baifo veiklą.

Tame susi rin k i m e busi 
renkama nauja valdyba.

Po susirinkimo — užkan-l 
džiai ir laisvi pašnekesiai.

Vietos lietuviai kviečiami] 
kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus valdyba

aplodismentus. “Grandinė
lė“ po praeitų metų koncer- gavėnių valgiais bei kava. 

Ar Nauji Metai bus geresni?'tų ^liose didelėse kolonijo-j šokiams gros Vytauto Pet-

2MONES SU KIAULĖS 

ŠIRDIMIS

Pagarsėjęs širdies pakei-
se buvo šiltai aprašyta ne rausko “Atžalynas“. P^tu °Afrik^ch^rurga^dT

. , Nauji metai, nauji metai! j tik mūsų laikraščiu, bet ir Bilietus rengėjai prašo d’ Ra^a7d^ritu teJeriziioi
paukšteliais aprengti, ten] Aną naktį nugėrę prisibučia-' svetimtaučių spaudoje. • užsisakvti iš anksto, telefo-, / i ♦ in i hnč
pat maišantis ir pasakų'vome ir prisilinkėjome viso-! Vasario 10 d. “Grandinė- nu paskambinus Vytui Pol-'£ai<\ls ’ v 
nykštukams, ir negrimuo-] kių laimių. Bet ar bus jie ir' lė“ šoks Detroite. Ją kviečia teraičiui — TA 6-6418 arba bandoma pei kelti į 
tiems mokinukams, dargi į laimingesni, negu 1967-ji, Į studentai ateitininkai, reng- Indrei Damušytei _ 584J kūną sveikas Pezriziomų n 
palydint choreliui bei šokius t tai didelis klausimas. Kalbu darni Užgavėnių balių-kar- 4308. , kiaulių kūno dalis,
šokant aštuonmetėms bale-, apie Detroitą tiktai. navalą — mardi gras. Ba- Tai bus pirmoji šių metų Dideli beždžionių ūkiai
rinoms,-— vįsi aktoriai vai-1 Ak. va, automobilių pra- liūs bus graikų šv. Elenos ir lietuviška prošvaistė rūsčia- bus laikomi priauginti ligo- 
dino pasigėrėtinai. O iš sa-'monė pridėjo po 20-30-50 Konstantino salėje, 4801 me Detroite. ninėms reikalingų širdžių,
lės juos sekė keli šimtai a- centų valandai. Bet visos Oakman Blvd., ir “Grandi- Alfonsas Nakas kepenų ar inkstų.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenė* tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. čia Įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar......................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2 00.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai “pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ......................... $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETU RUSIJA, parašė Kipras Bielinis. 399 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar .............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mat*. 02127

»»»* *««* *«*««* *********
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

A. Sniečkus ir 

kūryba

menininkų; ralė, — 
ta... vis

Praėjusiais metais beveik 
visi menininkai Lietuvoj, 
saugodamies patekti i tų ei
les, kuriems taikomas dės
nis "kas nedirba, tas neval
go*4, atidavė atitinkamą 
duoklę bolševikinės revoliu
cijos sukakčiai pagarbinti. 
A. Sniečkus tai pripažino 
lapkričio 27 d. Vilniuje su
šauktame menininkų susi
rinkime. Sakė:

— Respublikos kūrybiniai 
darbuotojai jubiliejiniais 
metais nemaža pasidarba
vo. dar kartą apmąstydami 
socialistinio meno princi
pus — partiškumą ir liau
diškumą...

Bet ir nepaleido nuo pa
vadžio. Nes. girdi:

nueina į antrą vie- 
dar neišgyvendinta 

galo procentomanija... 
per skaičius pamirštame
žmones. Mokinys prikemša
mas apriorinių tiesų, frazių, 
mokomas daug ko. tik vieno 
nepratinamas— savarankis 
kai galvoti, mąstyti, kurti..

(E)

ligi

Rašytojai ir publicistika

korektorė Janet Lazarus vedama i kalėjimą. Ji nušovė 
d\i vienuoles iš pranciškonu vienuolyno Columbus, O- 
hio. Lazarus yra psichinė ligonė nuo 1964 mėty.

Rusaikemunistai-rusifikatoriaiRašytojas Jonas Avyžius 
(Vilniuje, romano "Kaimas 
kryžkelėje” autorius), atsa
kydamas Tiesos redakcijos, _ _ ...
klausima, kas trukdo rašvto- Dr- Tomas Remeika (St.J ninku suvažiavimas pasisa- 

. Joseph s College. East Chi- kė prieš "vietini nacionaliz-jams plačiau pasireikšti ir 
publicistikoj, atsakė tiesiai 
ir aiškiai:

— Mūsuose dar gana daž
nai daiktai nevadinami tik-

cago. Indi

Ir toliau lieka aktus- i raišiais vardais. Tebegalioja
lūs literatūros bei meno ry
šių su liaudies gyvenimu 
stiprinimo bei pilietinės me
nininko pozicijos ugdymo
klausimai... be aiškios liau- 
diškos, partinės pozicijos 
nė vienas kūrinys, kiek be
būtų ieškoma naujovių, ne
turės rimto visuomeninio 
poveikio.

tokios, atrodo, seniai turė
jusios atgyventi sąvokos, 
kaip apsidraudimas, silpna- 
dvasiškumas. karjerizmas 
Neretai girdi, kaip tas pats 
draugas tribūnoje kalba vie

paraše straips- 
apie tautybių 

būklės Sovietų Sąjungoje 
vystymosi linkmę (The E- 
volving Status of Nationali- 
ties in the Soviet Union).

ni-studiia
mą” ir išryškino siekimą su
lieti Sovietijos žmones i vie
ną jungini.

Straipsnis (20 puslapių) 
paskelbtas Kanadoje lei
džiamame žurnale Cana- 

Į? dian Slavic Studies. I. no. 3

Sovietų partinis ideologas 
Ermakov taip pat pabrėžė, 
kad nutautinimo siekiama 
ne vien atitinkamu auklėji
mu, bet ir kolonizaciniu 
žmonių kilnojimu. Todėl ir 
Lietuvoj rusų šiandien jau 
yra kelis kartus daugiau, 
negu jų buvo nepriklauso
mybės laikais.

LABAI ĮDOMŪS l

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet į- 

domu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina........... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliust’acijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

Ką tik gavome:
PEILIO AŠMENYS, Jur

gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos.

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams'
pasiskaityti anglų kalba a-' surjnko Gražina Šimukonie- 

pie gyvenimą tolimoje šiau-, nė I2s mažo formato psl., 
reje, 175 pusi. kreidiniame kaį na gL00.
popieriuje, kietais viršeliais,

(Fall. 1967). Žurnalas taip
naip, o, išėjęs už duių, ki-jPat/^ej5ĮOstraiPsniiratski- 
taip. Rašytojas yra padėties ra brošiūra. _
viešpats, kol sėdi savo dar-Į Pateikdamas atitinkamus! Primintinas čia ir 1962 
bo kambaryje prie rašomo1 rusų komunistu partijos pro- m. nr. 10 Komuniste, Lietu-

LIETUVA BUDO, Stepo-
no Kairio, 416 psl, kai
na .............................. $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na .............................. $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie-
linio, 464 psl., kaina....$2.00

kaina $5.00.

Timeles* Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius). 
209 psl., kaina $4.95.

"The Ordeal of Assad Pa
ika“ (1. šeiniaus), 61 psl*, 
kaina $2.00.

Tai buvo paskelbta Lite- publicistinio straipsnio. O.gramos dėsnius, partijos te-► -C i.. AT i • • • . • i • i -i I -i • - • - - i z -ratūroj ir Mene (gruodžio' kai straipsnis atsiduria laik- oretikų ir politinių vadų (i
9). Bet kitą savaitę tame 
pačiame laikraštyje (gruo
džio 16) naujasis Kauno 
dramos teatro meno vado
vas Jonas Jurašius prabilo Į plunksnos, 
už menininko savarankišku
mą ir prieš kūrybos "reda
gavimą“. Esą:

— Kiekvienas meninin
kas nori būti pilnai atsakin
gas už savo kūrybinę bei pi
lietinę veiklą. Deja. mūsų 
"vidiniai redaktoriai“ yra 
dar labai gajūs: jie dažnai 
Įjungia stabdžius pačioje 
kūrybinio akto užuomazgo
je. Toks inertiškumas mus 
labai nuskurdina, trukdo 
pasakyti tai, apie ką norė
tųsi prabilti visu balsu.

(E)

Nepratina savarankiškai 

galvoti

Apie jaunimą ir jo auklė
jimą Lietuvoje i pirmutines 
rašytojų gretas iškilusi poe
tė Janina Degutytė štai kaip 
T i eso j sa m protauja:

— Tauta bus tokia, koks 
yra jaunimas. Jeigu tos vai
kiškos akys, iš pat ryto sto
rai apvedžiotos tušu, ir tos 
vaikinų rankos kišenėse, at
kištos alkūnės, reikliai besi
ūlančios per troleibusą ir 
per gyvenimą, egzistuoja, 
tai gal dėl to ir mes visi esa
me kalti: tėvai, mokytojai...
Juk jie iš dangaus nenukri
to. Jie gimė, augo šalia mū
sų.

— Mokslas ne tik laisvai, 
dargi tikrą kelio gabalą ir 
privalomas, Mokytojas bė
gioja, ieško mokinių, prašo, 
maldauja, kad jie mokytųsi.
Matyt, mes nesugebam pa
rodyti jiems, kas yra moks
las.... arba ne taip elgiamės 
su tais, kurie nenori moky
tis. Ar jau viskas tobula 
švietimo sistemoj, jei mo
kyklos autoritetas kartais 
nėra pakankamai didelis, 
jei perdaug dėmesio centrt 
tie, kurie negerbia mokyk
los. o tai, kas mokykloj tu
rėtų būti svarbiausia —žmo
gaus charakterio ugdymas, 
kultūra estetika etika, mn

rascio redakcijoje, dažnai skaitant Chruščiovą ir Ko- kūmas: 
pasirodo, kad reikia atsisa- syginą) pareiškimus, ypač] 
kyti minčių, kurios ir paska- i išnagrinėjęs industrializaci- 
tino griebtis publicisto’ jos ir jos reformos poveiki

voje leidžiamame partijos 
žurnale, parašytas pasisa-

(E)

Tai danių gydytojas Phillip 
Blaiberg. kuriam Cape Town. P.Į 
Afrikoje, dr. Bamard įdėjo nau-! 

ją širdį sausio 2 d. Ligonis jau įI
sveiksta.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, Rapolo Skipičio at
siminimu II tomas, 477 psl., 
iliustruota, kaina....... $7.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

SU DAINA, 392 liaudies 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina Šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

PAI L1US AUGIUS, 284
dideli ouslaoiai. šio ižvmausX X - »
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

Vysk. P. Bučio atsimini
mai, II tomas, 282 psl., kai-

Paskutinis posėdis. Juozo
Audėno atsiminimai, 
psl. kaina $4.00. 
na $3.50.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkitais viršeliais 
$3, kietais $4.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal-

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ......................  $2.00

"Sovietinėmis sąlygomis 
visos nacionalinės kultūros 
susilies i vieningą interna
cionalinę kultūrą. Todėl ir,
lietuvių kultūra turi krypti; at-cijviimiiviai IR MIN moderniausias angliškai 
ne į tautine kultūros specifi- _^TS,^INiMAI IR. kaihantiems lietuviu kalbos
ką. bet i sovietinę bendra-

ATSIMINIMAI IR MIN- 
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psk, kaina.......$2.
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Narclžio pulkas, Balės
stieg, 471 psl, didžiausias' Vaivorykštės, kaina $2.

bet i 
žmogišką kultūrą.

TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

! Lietuvoj bei kituose BaltijosI 
1 kraštuose, autorius pateikia 
i Įtikinančiai pagristą išvadą, 
kad partijos programoj puo-! 
selėjamoji "visaliaudinės4 
valstybės idėja iš tikrųjų ve
da tolyn nuo dabartinėje. "Tie. kurie, laikydami sa- 
Sov. S-gos konstitucijoje te-į ve patriotais, nacionalinių 
oriškai Įrašytos tautybių fe- i tradicijų saugotojais, orien- 
deracijos sistemos ir kad net tuojasi i praeiti, tie stumia 
partijos neva siekiamasis savo naciją iš magistralinio 
tautų "suaugimas4* iš tikrųjų sovietinių nacijų kelio Į šun- 
tik mažesniu tautvbiu nu- ’ kelius4*.4. «. <.
tautinimas ir rusifikacija: 

i ne "suaugimo**. o vienos
| tautybės vyravimo siekiama, i Tarnaudamas Mask-

1963 m. Sovietų Sąjungos vos vedamai Lietuvos rusi- 
Mokslo akademijos filosofi-j nimo politikai, tą tiesą irgi 
jos ir teisės sekcijų moksli-; nuolat primena.

AMERIKOS TURISTAI
IŠLEIDŽIA BILIONUS

Jau buvo rašyta, kad pre
zidentas, susirūpinęs dolerio 
vertės palaikymu, siūlo su
varžyti keliones i užsieni. 
Kaip tai bus padaryta, pa
matysime vėliau, o tuo tar
pu pažiūrėkime, kur ameri
kiečiai tuos bilionus išlei
džia.

1966 metais i užsienį iške
liavę apie 3 mil. amerikiečių 
išleido viso labo 4 bil. 50 
mil. dolerių.

Daugiausia jų lankėsi 
Prancūzijoje - 685.000 I 
talijoje 613.OOO. Vokieti
joje - 558,000. Olandijoj 
Belgijoj ir Luksenburge — 
495,000, Šveicarijoj — 245 
000. Is »anij"j 245.000

Didzi iusią grupę k< lidU 
ninkų i užsieni sudar«» Įvai
rūs vt-rshninkai ir profesio-

Ma: kvos rauleiteris Lie
tuvai Antanas Sniečkus, iš-

V0K1ETIJA

Kalėdų eglutė Vasario 16 

gimnazijoje

Vasario 16-sios gimnazi-- 
ja Vovietijoje ir praėjusiųjų' 
Kalėdų proga surengė Ka-! 
ledų eglutę su atitinkama ! 
programa. Kaip paprastai, Į 
buvo visa eilė svečių iš vie-Į 
tos visuomenininkų, parei
gūnui ir laikraštininkų. Kai-) 
mvniniu miestu dienraščiai 
ir ši kartą, papasakodami 
apie eglutės programos turi
nį. šiltai paminėjo lietuvių 
gimnaziją ir Lietuvą. Atsi
liepimų turinį pavaizduoja 
straipsnių antraštės: Wein- 
heimer Nachrichten —"Tė
vynės dalelė svetur”. Darm- 
staedter Echo — "Rengima
sis laisvam kraštui“, Lam- 
persheimer Zeitung —"Vil
tys ir draugingas sugyveni
mas4’.

Straipsniai pailiustruoti 
pobūvio nuotraukomis. Taip 
gimnazija, šalia tiesioginių

Vasario 16 gimnazija

Vasario 16 gimnazijoje 
mokosi 103 mokiniai (60 
berniukų ir 13 mergaitės). 
Praeiti mokslo metai baigti 
su 86 mokiniais.

Gimnazijoj moko 18 mo
kytojų.

nalai. Bet ir studentų ir kito-Į savo uždavinių, vykdo ir
kiuc
Jiavn

moksleiviu«■
?66 oou

už-«*nv k» ; tautinę misija
.(E).

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro* 
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa* 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206
psL, kaina ...................... $2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
-onėlės Orintaitės, 234 psl.
kaina ................................$3.

SIAURUOJU TAKELIU. 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl. 
kaina .............................  *$2.

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl..
kaina ...............................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių,
kaina .....,....,*.«•••«...... $5.

PALIK AŠARAS MASK 
VOJE, Barboroj Armonie- 
nės. 253 psk, kaina .... $3

"Lithuania 
roes,“ parašė L. 
kaina $4.75.

of be- 
Valiukas.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

VARPAS Nr. 7, 168 psl.
Jame rašo dr. J. Pajaujis. 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, d r. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. Čižiūnas. J.

Jack J. Stukas, 186 psl., kai- Daugėla ir kt. Kaina $2.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužva«dienė- kaina 82.

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė

"BALTOSIOS PELYTĖS 

KELIONĖ J MĖNULI

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje*

K.
na

ŽVILGSNIS I PRAEITI,
Žuko, 476 psl. kai-

$5
Visos šios knygos yra gra

žiai Įrištos.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

ooeeooooesaoMmeavMMBoaei

TRECIOJI PRADALGĖ

Tai Nidos Knygų Klubo 
literatūros metraštis, kun re
dagavo K. Barėnas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, 
atsiminimų, prozos ir kt. 
Knyga turi 414 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais $3.75.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsniu. Ju kaina 
po $2.).

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Ml-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą Į audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustiuota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $S.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

i KEISTA ŽMONIŲ GIMINĖ

Neseniai filipinų spauda 
paskelbė žinią apie keistą 
savo krašto žmonių giminę 
—tagabili. Tai šitos valsty
bės viena iš beveik užmirš
tų tautinių i .. .žumų.

Jų gyvenamas plotas lai
komas rezervatu, bet tie lau
kiniai mažai teišmano tei- 
?ės reikalus, todėl iš jų nėra 
sunku išvilioti žemę vieno
kiu ar kitokiu būdu.

Tagabili gyvena nuolati
nėje baimėje: jie bijo viso
kiu dvasių. Jie yra Įsitikinę, 
kad tos dvasios jų laukia 
pasislėpusios už kiekvieno 
medžio ar akmens. Naktim, 
ypač esant blogam orui, jie 
nuolai skambina skambalu, 
tuo būdu tikėdamies nuvyti 
vėją ir nuraminti žaibus.

Bet jie 
spalvingai:

mėgsta puošti: 
drabužiais.

Lietuva nacių žnyplėse
Nauja gyvybe žaliavo pa- Čia St. Kairys, kaip ir Tre- 

vasario medžiai ir krūmai, čiajame Seime iškilus klau- 
—o geležinkeliais dundėjo simui, ar A. V oldemaras y- 
traukiniai su vežamais Lie- ra seiman teisėtai išrinktas, 
tuvos gyventojais i Sibiro pasisakė, kad tautininkų su
vergi ją... Bii želio saulėje jūdis Lietuvos gyvenimo są- 
tūkstančiais žiedų žydėjo lygose yra visai natūralus, 
lankos, dūzgė bitės, — o pa- kaip atstovaujančių stam- 
kelėse gulėjo lavonai, dar besnių žemvaldžių reikalus, 
nespėjo išdžiūti žmonių Kuriant pogrindinę Lietu- 
krauju cušlak'tytas smėlis... vos politinę vadovybę, nede- 
Tokia buvo anų dienų Lie- ra vadovautis lyg ir kerštu, 
tuva. ir tautininkai turi joje daly-

T, .. .... vauti.Dar nespėjus vokiečių na
cių vedamai kariuomenei Tuo būdu buvo sudarytas 
peržengti Lietuvos sienos. ' Lietuvoje veikusių po-
Lietuvos gyventojai jau su- gruP‘M Vyriausias
kilo išvyti raudonuosius iš Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
savo žemės. tetas, kuriam kurį laiką St.

Kairiui teko ir pirmininkau
ti.

Lietuves Laisvės armija

ko u. ia pasaka: prancūziški 
baidai. persiški kilimai, o 
ant sienų pasaulinio garso 

aveikslai: bet namų ponia 
.'ėdi ir skaito knygą: ”Ho\v 
To Be Happy?“

— Nu. tai kokia čia nau
jiena?

—Čia ne naujiena, tėve, 
' et i -idėmėtinas faktas. Čia

Sakoma, kad 90'< jų ser
ga maliarija, o 80' < džiova. 
Jų mirtingumas labai dide
lis ypač sėjos metu. kada 
jie nepaprastai nusilpsta 
dėl nepakankamo maitini
mosi. Paprastai tegabili val
go vieną kaitą per dieną.

Jų tarpe paplitusi daug
patystė. Sutuokiami net 5-6 
metų vaikai. Mat. jie tiki. 
kad nesutuoktieji būtinai 
mirs, kaip tik sulauks 6 me
tų.

Kaune vokiečių kariuo
menė pasirodė tik trečią die
ną nuo karo pradžios, mies
tas jau buvo išlaisvintas iš
komunistu vergijos. i T, • i -i‘ Pogrindy pradėjus veik-

Mes susirinkome Stepono ti karių Lietuvos Laisvės ar- 
Kairio namelyje Fredoje, mijai. St. Kairys jos veiki- 
Be Kipro Bielinio turėjo at- mu labai susidomėjo ir du 
eiti dar J. Paknys. Purenai, kaitų LLA štabui padarė 
Purenai tas dienas buvo i- pranešimus išimtinai politi-' 
kliuvę kažkur kaime. J. nio turinio, Įrodydamas, ko-Į 
Paknys buvo vežamas Rusi- dėl buvo Įkurtas VLIKas ir 
jon, bet laimingai pabėgo kokie jo tikslai ir uždavi- 
ir po tos kelionės dar nebu- niai. Pradžioje LLA štabas 
vo atsigavęs. į VLIKo šalinosi, vėliau suti-

Mes kad ko palaikyti ryšius. Tam rei-

— Maik, aš noriu dar kar
tą tavęs paklausti: ar vali 
būt žmogus ant šio svieto 
laimingas?

— ŠĮ klausimą, tėve. mu
du jau diskutavome periną
kartą.

— Ale kad pereitą kartą 
tu man nieko davadlyvai ne- 
išvirozijai.

— Man rodos, aš pasa-i matr me moteri. gyvenančią 
kiau, jog laimė visaip >u-i žudžiausi©j prabangoj, ir vis 
prantama. Pavyzdžiui, jei į dėlto ji nėra laiminga, jeigu 
vilkas susitinka ožką. tai į skaito tokią knygą.
jam yra laimė, o jai nelaimėj — Tai tik pasaka, Maiki.

— Ale kai aš. Maiki, ne- — Bet pamokinanti pasa- 
su nei ožka. nei vilkas, tai ka. tėve. Yra ir kitokia pa
kaip aš galiu toki yrojovąi 
suprasti ?

— Vistiek gali Įsivaizduo
ti, kad esi ožka.

— Nu. tai kas bus?
— Būdamas ožkos vieto

je, tėve. turėtum jau -upras- turtinga 
ti. kaip jaustumeisi vilką su
sitikęs. Būtų laimė, ar nelai
mė?

— Žinai. Maiki, nušnekė
jai kaip "juodosios sylos“ 
kunigas, kuriam velnias yra 
baltas, o Dievas — juodas 
kaip nigeris.

— Iš to kunigo nesijuok, 
tėve. Iš jo galima pasimo
kyti.

— Eik jau. eik...
— Be jokio “eik“. tėve.

Jis parodo, kad ir Die ą, ir 
velnią galima suprasti vi
saip — taip pat, kaip ir lai
mę.

— O aš, Maiki. rokuoju. 
kad laimei reikia pinigu.

Charles .1. Hitch — naujas di
džiausio pasauly Kalifornijos u-

saka. kuri parodo, kad ir 
beturtis žmogus gali būti 
laimingas.

— Ar tu žinai toki?
— Pasaka ji taip vaiz

duoja. Buvo gyveno labai
karalius, tačiau 

Irutės; nelaimingas, nes tu
rėjo tokią liga, kurios ge
ria;?! daktarai negalėjo iš- niversiteto prezidentas, 
gydyti. Tada jis liepė su
jaukti burtininkus ir juos 
klausė, kaip jam pasveikti.
Tie pasitarė tarp savęs ir 
pasakė: vaistų nuo tokios li
gos nėra. bet reikia apsi
vilkti laimingo žmogaus 
marškiniais, tada pasveiksi 
i: būsi laimingas.

— 0 ar buvo toks žmo
gus?

— Karalius liepė tokio 
ieškoti, tėve. Jo žvalgai lei
dęsi visais keliais, visų klau- 
-inedarni, ai-.kas nežino lai
mingo žmogaus. Ieškojo ieš-

tiys sumeteme, Kau j^Įyį ’ouvo paskirtas rysi- 
nacių okupacija savo ziau- njnįas 
rūmais taip pat pasižymės, \ .... . . . , I
bet vargu jie tai.; lietuvių Vilniuje Įsikūrus kitai ko-
suias pakankamai agentų, los organizacijai, _ kurioje 
kokiu iš seno Lietuvoje tu- žymių vietų užėmė M. Pe
rėjo raudonieji. Tad rudųjų čiulioms, St. Kairys ragino 
okupacijos metu bus nogrin- LLA su jais susitarti ir pats 
dy veikti saugiau. ’ pažadėjo pasitarime daly-

vauti.
I tą pasitarimą atvyko iš 

Vilniaus gen. M. Pečiulionis. 
čius sutiko kaip išvaduoto- 0 LLA atstovavo vienintelis 
jus. Reikėjo Įspėti, kad ne pulkininkas L. Mat, LLA 
broliai buvo is Lietuvos svi- vengė savo tarpe turėti vy
nu palydėti ir ne dėdžių su- resnių karininkų už kapito- 
silaukėm. Ir šiuo momentu Pulkininkas L. buvo pri- 
nebedera ir nauju okupantu įmtas i LLA gretas išimties 
perdaug pasitikėti ir iš jo keliu. "
laukti kokiu nors laisvių. ’ _. . A ... o,‘ Deja, tame pasitarime St.

Vienam mėnesiui praslin- Kairys jau negalėjo daly
kus. maždaug tokio pat tu- vauti, nes jau vokiečių gė
rimo buvo išleistas ir atsi- štapas susidomėjo jo veiki- 
aukimas, aišku, saugumo mu ir St. Kairiui teko perei- 

sumetimais ne socialdemo- ti Į pogrindininko gyveni-

Jau turėjome žinių, kad 
kaikurie gyventojai vokie-

— ya. o ką tėvas dai y-j kojo, klausinėjo klausinėj? 
tum. jei rastum milioną do-! ir pagaliau pradėjo nusimi- 
leriu?

— Raidavei nusipirkčiau 
kadilaka, pasisamdyčiau ni- 
geri šoferi ii- — tiesiai Flo- 
ridon, kur žiemą sodai žydi 
ir orančiai auga. čia tai jau 
būtų laimė. Maiki.

— Bet ar žinai, tėve. kad 
prabangoj ne visi jaučiasi 
laimingi? štai ką pasak ja 
vienas britas, kuris neseniai 
viešėjo Amerikoje \ ieno tur
tuolio namuose. Tie namai 
yra stačiai karališki, sai oi 
jisai. Prie namu yra puikus 
sodas, o sode dirbtinis mau
dymosi tvenkinys su apšil
domu vandeniu, šalia tven-t 
kinio via erdvus garažas su 
trim cadiilacais, kuriuos 
kasdien poliruoja šofeiis. 
Gyvenama narna laip

kratų vardu.£
Susidarė iš šių asmenų 

grupė, kurie palaikė tarpu
savy ryšius: K. Bielinis. St.

nę grįžti be nieko. Bet beei
damas oro kažkokį trobesi, 
vienas žvalgas išgirdo žmo
gų tame trobesy besidžiau-! Eileen Blaiberg. kūrins vyrui 
giant: “Ot. kad privalgiau,! dėta nauja širdis, 
tai privalgiau! Ir privalgiau, 
i atsigėriau. ir ko man dau
giau reikia? Laimingas e-

Karaliaus žvalgas puo
lė i v;du. -Ant>'šiėtfbpHU,k>o 
p'driske* to f n"liu’
tikrai laimingas?“ klausia' 
žvalgas. "Laimingas“, atsa-Į 
kė žmogus. “Tai parduok ! ...
man savo marškinius. Kiek nu,s Juk seniau !r J“9-
ro, ”Kad aš jokiu I s<)<*iaiistai. taip mokindavot.
marškiniu neturiu“. — atsa-

ir tu man jos neikal- 
bėsi. Nausa! Aš noriu ne 
tiktai gerai pavalgy! ir iš

gėrus marški-
gerai 
ale ir

kė tas laimingasis.
— Ar jau pabaigei?
— Pabaigiau, tėve.

■ — Nu. tai aš tau pasaky
siu, kad aš tokios laimės ne-

mą.
Susitarti su vilniškiais ne

pavyko. Nors pats gen. M. 
Pečiulionis pasisakė esąs ša-

Kairys ir jo žmona. J. Pak- !ininkas nu?,"l?n.fe kad visi 
nvs, Purenai, čia rašus ir A.! kov°* sĮJuįzlal , bug su' 
žvironas. Oficialiai' susi- arba bent turėtųbe
rinkti vengėme, bet lyg atsi- 11« stab«’ bet vilniškiai pa- 
tiktinai pasimatydavom Pu
renu bute Fredoje.

tys nori būti visų kitų prieš 
akyje, o jis su jais dalyvau
ja nuo pat Įsikūrimo pra- 

Tokių pasimatymų metu džios, tai nenorįs iš jų išsi
buvo sutarta išleisti laiki aš- siskirti. Esą. gal ateity susi- 
tis „Lietuvos keliu“. Visi tos tarsime.
grupės nariai jame bendra- St Kairys, sužinojęs apie 
darbiavo. Tas 4 ar 8 pusią- į0 pasitarimo nepasisekimą, 
pių laikraštis būdavo per apgalestavo ir ragino dėti 
vieną nakti atspausdinamas. vjsas pastangas, kad visos 
ir rytą ji rasdavau savo dar- }<ovos organizacijos apsi- 
bo kambary. Is čia jo dalis jungtu. LLA nebuvo šalinin- 
atsidurdavo platinimui pas tokio apsi jungimo, nes J 
J. Skorubską. o kitus d\ira- spėjo, kad kaikurie tokie! 
čiu išvežiodavau pas platin- kovos junginiai sudaryti tik 
tojus Sudavijos krašte arba politiniais tikslais saviems 
traukiniu nu\eždavau i Pa-,giminingiems politiniams 
nevėži. o kartą buvau susto-į ^.gjūfjžiams remti. Gi LLA 
jęs Šiauliuose ir tų lauktu- jajkėsi neutralumo ir ven- 
vių Įteikiau J. Sondai. gg suartėti su bet kuria po-

Kilus sumanymui, kad i kūne grupe, 
reikia sudarvti pogrindinę St. Kairys tokiam LLA 
Lietuvos politinę vadovybę, nusistatymui pritarė, bet 
St. Kairys pas mus visus at- spyrėsi, kad LLA politikoje 
silankė pasiteiraudamas, ku- pripažintų YLIKo autorite-

— Socialistai, tėve. ir da
bar sako. kad žmogus turi 
būti gerai pavalgęs ir apsi
rengęs.

— Nu, jeigu taip, tai še 
ranka, ir būkim geri frontai, tyti ir

rios politinės grupės turėtų 
toki organu sudalyti.

Kaikas suabejojo, ar Įsi- 
leistini i tokią vadovybę tau
tininkai. kaip Įgyvendinę 

į Lietuvoje vienpartinę siste- 
I mą. Tada keletas susirin- 
' kome to klausimo apsvars-

■nidei inti nuomonių.

tą.
Kai dabar iš laiko ir erd

vės atstumo prisimeni anuos 
siaubingus metus ir buvusią 
pogrindžio veiklą Lietuvoje, 
tiesiog stebiesi tų žmonių 
pasišventimu, drąsa ir lais
vės vilties tvirtumu.

J. Vlks.

Policijos helikopteriu išgelbėti eskimai, kuriuos atply
šęs ledo gabalas buvo nunešęs Į jūrą. Jie 8 dienas ant 
tos dedo lyties šalo ir alko.

KĄ RAŠO 1968 M. “KELEIVIO*

Kalendorius
Jo turinys toks:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą 5. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjai* 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ; (6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už “Keleivi“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 
nes šių metu kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

! 636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127
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VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

Klieriko išleistuves
SayreviHe. \J.. miesto majoras 
padėjėjomis.

Mary Kerr su savo
(Tęsinys)

Dainos nutrūko tik priėjus prie Aušrakalnio. Reikėjo 
kopti i viršų, visi pasisklaidė, vikresnieji bandė užbėgti 
vienu užsimojimu, kiti kabinosi Į jų skvernus, čiuožė atgal, 
klyksmo ir juoko buvo pilni laukai. Mergaitės, ieškoda
mos atramos, taikė nusitverti už rankos to. kuriam jautė 
daugiau simpatijos. Tokiu būdu lipimo momentas buvo 
visiem labai smagus, o daugelio būtų mielai pratęstas 
arba pakartotas.

Liucė pagavo ranką klieriko Vasario ir ne tiek nau
dojosi jo pagalba, kiek išdykavo ir kliudė kopti, šiandien 
ji buvo vėl ta pati linksmoji nenuorama Liucė, kurią jis 
pažino prieš trejetą metų. Ji visa virpėjo džiaugsmu, jos 
veidai degė. o akyse žybčiojo skaidrios ugnelės. Liudas 
jautė stiprų jos šiltos kietos rankos paspaudimą, ir 
džiaugsmo banga kartas nuo karto siūbtelėdavo per šir
dį. Niekas Į juodu nekreipė dėmesio, nes čia nebuvo nė 
vieno nuskriausto ar nepatenkinto.

— Pavasarėli, — po klyksmo ir juoko nuleisdama 
balsą kalbėjo jam Liucė, — aš esu labai patenkinta tams
tos išleistuvėmis ir labai tau dėkinga. O tamsta?

— O. panele Liuce, aš juo labiau’. Tai tamstos suma
nymas. Tikrai džiaugiuosi, kad paklausiau tamstos.

Jųdviejų pašnekesys darėsi labai lakoniškas ir žo
džiais nereikšmingas. Bet koks turiningas nujaučiama 
prasme’. Jiedviem, galbūt, kaip kadaise pirmykščiam 
gamtos žmonėm, pakako persimesti po vieną žodį, po vie-: 
ną emocinį šūksnį — ir viskas buvo pasakyta ir suprasta, j

— Smagu!
— Puiku!

— Ū-ū!
— A-ū! • į

Kurie jau buvo užlipę į viršų, žvalgėsi aplinkui, gė- ' 
' ėjosi plačiais reginiais, giliai alsavo ir jautė smagų leng- į 
vumą krūtinėse.

Ben. Rutkūnas

NEŠA ŽIRGAS

Bėga žirgas risčia.
Vis greičiau ir greičiau----------
Išneš mane ii čia, 
kur mylėjau, kenčiau.

Juodas žirgas risčia---------
Vis greičiau ir greičiau.
Ai bemiege nakčia 
Tavo veidą mažiau.

Lekia žirgas risčia.
Vis greičiau ir greičiau----------
) žvaigždynus slapčia 
meilės ietį mečiau.

Bėga žirgas risčia.
Vis greičiau ir greičiau---------
Skliauto žvaigždes skaisčias 
širdimi aš skaičiau.

Neša žirgas risčia — —
Vis greičiau ir greičiau.
Tirpsta žemė, kančia---------
Paukščių Takas arčiau.

veikia ir kvėpavimo apara
tas. Mes žinome, kad juo
kas prasideda giliu įkvėpi
mu, po kurio seka palaipsnis 
nevienkartinis iškvėpimas.

Būna. kad juokas pereina 
į nesuvaldomą priepuolį. 
Žmogus negali sustoti juo
kęsis. Toks juokas sveikatai 
kenkia. Sutrinka harmonija 
tarp krūtinės ląstos darbo ir 
galvos smegenų aprūpinimo 
krauju. Žmogus jaučia sun
kumą galvoje, skausmą pa
kaušyje ii- sritvje tarp krūti
nės ir pilvo. Neveltui liau
dyje sakoma:: "plyšo iš 
juoko“ arba "nuo juoko pil
vas trūko“.

Dabar panagrinėkit juo
ko psichologine pusę.

Kaip taisvklė. mes juo
kiamės tokiu atveju, kai 
tampame kokio nors rukrv- 
oimo nuo normos liudinin
kais. žinodami, kad tas nu
krypimas nepavojingas, nie-
kam nepakenks.

Juokas gali būti ivairus—
nuo lengvo ir geraširdžio iki 
regailestiinm ir žiauraus.

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž:mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog š***o
adresa:

M. Šveikauskas. Attornev at I.aw,
Co-operative liank Plaza
1864 Centre Street
Boston, Mass. 02132

AtsakymasKlausimas

ar ne. nuvokiame ar re glū
di noras padėti, sukėlusią 
iuoka ištais’/i. .Jeigu tai ne- 

į padeda, iuoka? pereina i ne- 
’ nasitenkinimo iausma. Ir 
linksmumas turi <avo ribas, 
nereikia iuo piktnaudžiau-i 
ti. Žinoma, jo negalima iš
matuoti. čia reikia takto.1 

i reikia mokėti pajusti ir su- 
’ prasti. ka< dedasi sieloie to. 
i kuris juokiasi ir to. iš ku- 
i rio tuokiamasi.

Puiku kai žmorės džiau- 
I gia«i visi kartu. Pet iuk daž- 
■ nai būna tain. kad vienas 
Į linksminasi, o kitam, iš ku- 
! rio tuokiamasi, "katės širdi 
| drasko’', štai tokiu atveiu 
! labai svarbu.

Juokas - gydytojas
ypač

- Visai kaip kalnuose! — stebėjosi Varnėnas. — džiaig. ’-ju0Į(tis sveika. Gy 
Svarbiausia, toli matyti. Ka? iš to, kad liptum kilometią dvtojai pataria juoktis“, 
ir daugiau, o aplinkui uolos vistiek užstotų reginį, čia pa-' Nors tų laikų medici
lypėjom nedaug, o matom pusę pasaulio.

Atvykome į šį kraštą 1950 į Paprastai toks susitarimas 
metais. Mūsų vyresnioji dėl žmonos ir vaikų išlaiky- 
dukrelė tada buvo 16 metų. mo (stipulation) yra "pada- 
Lankė vietinę mokyklą iria- romas“ skvrvbų sprendimo 
bai gerai mokėsi. Ten susi-1 ėdivorce decree) dalimi, 
pažino su vienu amerikoniu-' Teisiškai tai vadinama "in
kų, kuris, tos mokyklos ne-’• Corporation bv reference“. 
baigęs, nuėjo dirbti. Mūsų; Tokiais atvejais aiškū. kad 
duktė susitikinėjo su juo • reikalui esant arba aplinky- 

, slapčiomis, o mes manėme, i bėms pasikeitus, galima 
~i,-, kad iarP JVJJ1! Jau viskas ; kreiptis i teismą, prašant 

baigta. Buvo mums neapsa-> "pakeisti“ ėto modify) tas 
komas smūgis, kai duktė! "skvrvbų sprendimo“ dab's, 
mums pareiškė, kad ji turin-! kurios liečia materialinius 
ti palikti mokyklą ir tekėti, i šeimos išlaikvmo reikalus. 
Visaip galvojome, svyravo- Teismas "neuždaro“ bvlos.
me. o galų ‘/iie davėme su
tikimą.

Jiedu vedė 1953 metais.

skyryboms įvykus. Teismas 
ir toliau rūpinasi divorsuotų 
tėvų vaikais. Ju priežiūros 

Pradžioje visaip padėjome, (custody) ir išlaikymo klau- 
šelpėme. rėmėme. Po kele- simas pasilieka teismo juris
čių metų, ji turėjo jau du dikcijoje.
vaikučiu, tarp jų prasidėjo j Tamstų duktė turi prašv-
nesutikimai. Mes pergyve
nome tuos nemalonumus 
kartu su dukterimi, bet sten
gėmės šeimos neardyti. Ke
letą kartų ji net buvo pas 
mus apėjusi gyventi su vai-

ti savo advokatą, kad jis 
paduotu teismui (Probate 
Court) prašymą, kad teis
mas sutiktų "peržiūrėti“ tas 
sprendimo dalis, kurios lie
čia vaiku išlaikymą (peti- 
tion for modification). Teis
mas. žinoma, priims dėme-

, , . .. kais. o mes patarėme grižti
.. , . .kad zm0OT' pas vvra. Bet ju nesutikimas

~ kijoTokXnd«ui vis žentas si" fi"— Pa-i« 
“ k“ i? S dirbo^ušė žmon ■■ °! ?fakt?- b'!-byra va ve-

i j ,.9 -r • . • kartais ir vaikus. i dės ir gal turi daugiau vai-
!««"kul Pakankinome ikikų: Tamsiu dukters vaikų

19o8 metų. kol galų gale į-Į amžių tar ne dar yra reika- 
motinosi ris juokiasi, ir sutinka su

į iuo. Tai labai didelis dalv- sitikinom, kad nėra išeities.' lineri nuolatinė

Plono juoko meistras Šo- organizmui, 
lom-Aleichinas vieną savo smegenims.

1 apsakymą baigia tokiais žo- i Rur glūdi iuoko anatomiJ 
I r.iu-fiziologinių procesų es-J 

tų laikų medicina mė'

i kas: mokėti, kai iš tavęs 
j Juokiasi, blaiviai įvertinti 

galvos' kito matvir.o taška ir, jeigu į 
Į iis teisingas, priimti ta tiesą 
ir tain pat juoktis iš savęs.

Gaila, bet vra žmonių, ku
rie nesupranta juoko. Kiek
viena karta, kai iš iu kas pa

Pasiėmėme vietini advoka
tą, o žentas pasiėmė savo 
advokatą, ir prasidėjo viso- 

i kics derybos, žentas tada 
; jau buvo gavęs draudimo a

priežiūros) ir pačio? dukters 
amžių ir ios galimvbe dar
bui gauti. Visa* aplinkybes 
apsvarstęs, teismas nutars, 
ar Tamstų žento duodama

j beveik 
reikšmė;

netyrinėjo juoko Kada mes juokiamės, vei- sijuokia iie giliai isižeidžia
rašytojo žodžiuose do raumenys susitraukia’ Matyti, jiems atrodo, kad ju -era dat.b^ ad'

gento (salesman) vietą vie-Į šeimai išlaikyti suma yra 
noje garsioje insurance J pakankama, 
kompanijoje ir pirmą kartą į
savo gyvenime dirbo pašto- ——— i ■ ■ ■ —■■—

i vii /rAvn rln* Lo o rl _ *.
Visiem buvo linksma dėl šitokios hiperbolės. Kitiigladi iiesa. 'Tik prisimin- taip. kad susitraukia ir in-i ,„ks nenrikaištin«as.

stengėsi įspėti, kokias vietas jie meto ir kokių bažnyčių kime. kaip būna lengva, kai dai. kuriais teka iš galvos kad bet koks iunkas tiesiog 
bokštai žiba anoj pusėj giraitės. Vieni susėdo, kiti sugulė • mes; fferai iš visos širdies nešvarus veninis kraujas, negalimas. Tokio žmogaus 
ant sausos viršukalnio žolės, kur kvepėjo čiobreliai ir žy-j pasijuokiame, kaip tada pa- Tuo tarpu arterinis kraujas.’ gyvenimą* itermtas ir niū- 
dėjo šiaudinėmis galvelėmis kačpėdėlės.

Vasaris klausinėjo Varnėno apie užsienio gyvenimą 
ir mokslą, bet į jų tarpą tuoj įsimaisė Liucė.

— Kaip įdomu, kad tamsta mokaisi užsieny! — su
šuko ji su sau įprastu gyvumu. — Pasiimk tamsta su sa
vim štai ir Pavasarėlį. Juk tamsta, turbūt, žinai, kad jis 
poetas, o seminarijoj jis neturi apie ką rašyti! Jisai gali 
imti pamokslus eilėmis rašyti! Tamsta skaitei, kokios jo 
eilės kilnios ir glaudžios!

— Kokia tamsta žiauri, panele Liuce, — nusiskundė 
Vasaris.

Bet Varnėnas įdomiai pasižiūrėjo į tą linksmąją pa
nelę ir sudavė Vasariui per petį.

— Kritikai, mano mielas, visada esti žiaurūs. O pa
nelė, matyt, yra geras kritikas.

Bet ji protestavo:

— Ne tiesa, ponas Petrai! Aš ne kritikė, bet tik išdy
kus skaitytoja. Aš nenoriu, kad mane mokytų. Aš noriu 
džiaugtis, mylėti, verkti arba nekęsti, kuo nors gėrėtis, 
ką nors vaizduotis — o čia vis idealai! Fi!

Varnėnas džiūgavo.
— Vasari! — sušuko jis, — jeigu turi tokių skaityto

jų. kaip panelė Liucė, tai būk poetas. Kai rašysi, pamanyk, 
kad ji tai skaitys.

Bet Vasaris žiūrėjo į vakarus ir nieko nesakė. Saulė 
jau buvo visai netoli laidos, iš pažemių driekėsi siauros 
debesėlių juostos, kurių kraštai jau ėmė rausti.

sitaiso mūsų nuotaika. i nešantis organizmui deguo- 
Ne vien tik asmeniniai nį ir maitinančias medžia- 

patyrimai verčia galvoti/ mas, teka laisvai, kaip ir 
kad juGkas teigiamai veikia anksčiau. Kapiliaruose jo
mūsų savijautą. Šiuolaikinio spaudimas padidėja, ir dėl i greitai isižeidžia. gardžiuo- 
mokslo duomenys patvirti-to galvos smegenys ir visoje įuo jje nervinasi ir 
na, kad juokas, kaip ir apla-i galvos kiaušo audiniai gau-i pyksta, žinoma, neverta, 
mai džiaugsmas, naudingas na daugiau kraujo. Gyviau Kai kada juokas turi būti 

ne^ail^-tingas. Jis vra di
džiulė jėga. štai kodėl saty
ros ugnis
mūsų gvvenimo 
yra ’abai naudinga.

Plačiai žinoma patarlė: 
juokiasi tas. kuris juokiasi 
paskutinis. Ji paprastai su-

.v , . , , ....................... ... , . prantama taip: aš tau dar
Jis apsižvalgė, ką dai o kiti svečiai. Bet visi buvo kuo J p^rodvsiu, tu dar rr.an na- 

nors užimti. Petryla sukinėjosi dviejų studentų ir dviejų J šoksi, ir aš tada iki valios 
panelių draugijoj. Jonelaitis su Kasaičiu kažką pasakojo į pasiiuokriu iš tavęs. Oarne

Liucė atsiminė kačpėdėles:
— Pavasarėli, padėk man jų priskinti. Tamsta žinai, 

kur jų daugiausia auga.

kaimo jaunimui.
Vasaris. Varnėnas ir Liucė leidosi ieškoti kačpėdėlių.
— Tamsta nepyksti ant manęs už tokią aštrią kriti

ką? — klausė ji Vasario.
— Ne. Tamsta sakei tiesą. Bet seminarijoj kitaip 

sunku. Arba taip, arba nieko.
— Ak, ta seminarija! Palauk, netrukus ją baigsi. 

Tuomet tai parašysi mums geriau už patį Maironį!
Varnėnas, girdėdamas tai. nusišypsojo, bet jis neno

rėjo ardyti savo draugo, o greičiau panelės Liucijos iliu
zijų.

(Bus daugiau)

rus. io visi vengia.
Juokas naudingas tada

kai galu vale visi juokiasi. 
Tr nvkinti žmonių, kurie

vokatas sužinojo, kad jis už
dirba apie 200 dol. per sa
vaitę. Žentas per savo advo
katą pasiūlė šeimai 60 do
lerių per savaitę. Jie išsisky
rė galutinai 1962 metų gale.

Duktė su vaikais atėjo 
pas mu? gyventi. Mokėdavo 
25 dol. per savaitę. Nors 
mums buvo labai nemalonu, 
kai žentas ateidavo vaikų 
lankyti, bet mes kentėjome 
ir tylėjome. Paskui prasidė
jo visokie nesutikimai tarp 

į mūsų ir dukters, ypatingai

Geri
žodynai

nuk reipta prieš j dė| ;.aikų. nuktė pasiėmė 
negeroves, butuką netoii mūsų ir apsi- 

gyveno. Bet sumokant jai 
už nuomą, šviesą ir kurą. 
nebelieka pinigų pragyveni
mui. Duktė vėl nuėio pas sa
vo advokatą pasiteirauti, ar 
negalima būtų daugiau pi
nigų iš žento reikalauti. Tas 
sako: susitarei 60 dolerių, 
tai dabar. laikykis žodžio. 
Jei reikia daugiau pinigų, 
palik vaikus pas motiną ir 
eik dirbti.

Mums atrodo, kad tai yra 
prastas patarimas. Kur ji 
paliks vaikus, nes abu lan

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobcrskis, apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, ,edaga“O prof. J. 
Balčikonis ir kt. yra apie 
15.000 žodžių, 990 psl., 
iraina ........................ SI2.00

geriau šita patarle aiškinti 
taip: pradėjo kažkas juok
tis iš draueo. o tas irgi atsa
ko iam iuoku. Ir prasideda 
lenktynės — kas kuri pra
lenks šmaikštumu, gerašir
diškomis replikomis. Ir ku
ris paskutinis mes pati sa- 
mojingiausi^, žodi — tegu 
tas ir juokiasi paskutinis.

Taip būtu daug naudin
giau spręsti įvairius ginčus, 
— be nuoskaudų, piktos va
lios ir noro keršyti.

Gyd. A. A.

ooooooeeooooooooeoooooMM

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

ko mokyklą. Mums jų prie- _ u— 
žiūra neįmanoma, nors no-’1* 
rėtųsi padėti.

Ar negalima daugiau pi
nigų iš jų tėvo gauti, nors jis' 
jau antrą kaitą vedęs?

Tėvai, D.P. 
Massachusetts.

Keleivio administracijoje 
gauti dailininko A- 

domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

soooooooeooooooeooeeooooM

i
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhmmm**) Gražiai p* minėjo Klaipėdos 

atvadavimąVietinės žinios
Pasiruošimai Vasario 16-jai Aukos Lietuvių Fondui 

Kazys ir Stasė Merkiai

Pernai atgaivintas Jono 
Vanagaičio vardo šaulių bū
rys praeitą sekmadienį su
rengė Klaipėdos krašto at
vadavimo 45 metų sukakties 
minėjimą.

Bostono'
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

Praeitą savaitę posėdžia
vo meno ir spaudos-propa- t p 1ft0 j i ir • Skoningai papuoštoje Pil. piet Hancock rumu
gandos komisijos. Pirmajai į Parojo ur iw «oi. U, Drj-os salės scenoje buvo je Lietuvos nepriklausomy-
vadovauja St. Santvaras, oį>oJ°J JI nanu. Į pastatytas Klaipėdos mies- bės atstatvmo paskelbimo
antrajai A. Saulaitis. Jr., ir; K Merkis Bostone yra( to herbas, prie kurio garbės sukakties minėjimas.

! suorganizavęs šachmatinin-' sargyboje stovėjo du jauni ’ * ’ »
’ kų klubą ir Liet. Pil. Dr-jos‘ jūrų skautai. Po klebono Kovo 8-10 dienomis jau- 

patalpose So. Bostone ket-; kun. A. Baltrušūno invoka-1 nųjų fotografų ir skulptorių L 
virtadieniais 8 vai. vak. poi cijos būrio vadovas inž. J. paroda Lietuvių Tautinės) 

50 metu sukakties minėiimol 2-3 valandas moko ir treni-1 Stašaitis savo žody prisimi- S-gos namų salėje. 
vaS18 d Hancock S ruoja klubo narius žaisti »ė jau mirusius Klaipėdos » • • j

popiet j 
smuiki-1

pijos choras, jo vadovauja-! sitomilmti šitame mene ir j Kilimo aaiyvi a. ivą-ivasne- ning0 iz. Vasvliūno lietuviš- 
mas Melroses simfoninis or-! taiP Pat dalyvauti tarpklu-į vičiu. pristatė svečiams Jo-jkos muzikos koncertas, 
kesti-as atliks M. Čiurlionio! binėse rungtynėse Bostone! no \anagaicio dukteris A.į * * *

Pr. Mučinskas.
Meno komisija jau pasiū

lė Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo J

Vasario 18 d. 2 vai. po-

Padėka

Nauji metai — nauji la
pai, bet vargai ir darbai tie 
patys. Įžengėme į 1968 me
tus. laukdami ir tikėdami 
mūsų pavergtai tėvynei Lie-į 
tuvai ir vargstantiems, mūsų 
broliams ir sesėms laisvės 
Sibire. O kol to nesulauksi-! 
me. negalime nustoti jais i

alė-1 rūpinti

Ekskursijos j Vilnių-Druskininkus
.„ trims savaitėmsC

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1963 m. balandžio 25 d.)
'-r !/

LIEPOS 1(1 d. (registracija iki 1963 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 31 d. (registracija iki 1963 m. birželio 21 d.)

KAINA $ 820.-) Mano nuoširdi padėka vi-
j siems Balfo bičiuliams, re- Kelionė lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
) mėjams. Ypač esu dėkingas 
! Keleivio red. J. Sondai ir jo 
štabui už talką, kuri buvo; 
teikiama per ištisus metus. Į

A. Andriulionis,
Balfo skyriaus pirmininkas:

Grupių dydis

dvi dienos Kopenhagoje, 

ribotas — REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO

PAIEŠKOJIMAI

Ieškau savo giminaičio Stepo
no Bardišiaus. kilusio iš Kuršė-

Miškas~”o"lVaškienės vak įr už jo nbų’su amerikiečių Šležienę ir E. Janukėniene' Balandžio 21 d. So. Bos-’ pat^a^u^ie‘ži^ntiiji
dovaujamas šokių sambūris 
pašoks specialiai paruoštus 
tautinius šokius. (Komp. J.

šachmatininkais. į ir pakvietė dar tarti žodį:

K. 
dirba

tono aukšt. mokykloj (Tho-1 Praiomi Parašyti adresu:
K. Praspalauskas,j vieną iš sukilimo oi ganiza-; mas park) Bostono Lietuviu

' cMerkis jau daug metų1 i,Pksandra Mantauta ’ falK’"°.st____  šachmatininkų gr-eto-Į t°',UA'ek’an '‘a Mantautą' Tautinių šok.ų
Gaidelis sambūrį mokina« 5e ir nekartą, gindamas lie- i žodžiu sveikino Martyno parengimas, 
dainuoti, nes naujieji šokiai) ^uvjškas spalvas, su savo’Jankaus būrio Brocktone
bus atliekami dainuojant). j gfUpe jr vienas, kaip šach-' pirmininkas.

Spaudos-propagandos ko-'matJi meistras yra pasiekęs) Santvarasmisija tarėsi „e tik kaip inlr lab^izdlSi papaX"
foimuoti savąją spaudą, bet varu4- ! .... . . . . 1 „. i : savo atsiminimus iš Klaipė- 98 d Pn-ir kaip įeiti į amerikiečių, prieš kelelius metus K. dos sukilimo dienu kuriame . baįanclzi(? B°-
spaudą radiją ir televiziją.; Merkį buvo ištikusi nelaimė, > jam“ jaunystėje tio aktv- iįetu??; PlįrD['JOS T i 
Jai padėti pažadėjo posėdy) ir 4 jis negalėjo dirb^ į™ ^autf i !e^ J11 aukste’
dfllvvaves Francps Sidlans-. tJ Tuo metu jam bįvo paj ? ’ ‘ jo talentų popiete ir N. Ang-

darvtos dvi operacijos. ! Meninę programą atliko J. hJos gražuoles balius.
dalyvavęs Frances Šidlaus
kas. The Cultural Founda
tion of Boston vykdomasis 
direktorius, kuris turi plačių

Sambūrio
i 
i

Balandžio 26 d. 8:3b vai. J 
vak. Jordan Hali Pabaltie-į,
čių Draugijos koncertas.

• ♦ *
o 21
ių Pil. Dr-jos sa
istė, I

į jo talentų popietė

2118 W. 
( hieago.

46th PI. 
Illinois 60632.

(3)
1

3

operacijos.
Vajaus Komitetas šiam

Kačinsko vadovaujamas pa
rapijos choras ir solistas Be- Gegužės 5 d. 3 vai. popiet

pažinčių su spaudos, radijo) dosniam, nenuilstamam lie- nediktas Povilavičius. f Jordan Hali salėje smuiki 
ir televizijos žmonėmis. A '

Lietuvių delegaciją mies
to majoras K. White priims 
sausio 17 d., o gubernato
rius Volpe sausio 23 d.

Trans--Atlantic Travel Service
390 VVest Broadway 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

i Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
! galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 

; rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

.Pinigus siųskite:
KEL EIVI S 

636 Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Dievo karalystės 
žinios

TEMA:
ATSTEIGIMO LAIKAS

(Tęsinys)
tuviškų reikalų puoselėtojui) į ninko Iz. Vasvliūno lietuviš-
ir didžiam šachmatininkui! Pažymėtina, kad minėji- kos muzikos koncertas 
linki geros sėkmės ir daug mas prasidėjo punktualiai
gražių laimėjimų, garsinant jarne dalyvavo apie 200 ":
lietuvių vardą šachmatinin- b,ikos g(^ tar, ___-----------

i kų tarpe, o taip pat uz auką1 ® 1
i nuoširdiausiai dėkoja ir jo 
1 žmonai.

pe dalyvavo ir mokytoja 
| Putvytė iš Hartfordo, Corn.,
' šaulių sąjungos įkūrėjo duk-

Kazys ir Stasė Tamošai- tė. 
čiai prieš kelerius metus per i 
Bostono Vajaus Komitetą 
paaukojo LF 200 dol. ir pra-

salėj'e Bostone (važiuoti po- dedant naujus Jubiliejinius Praeitą šeštadienį So. 
žeminiu iki Symphony) j- ” ' '

ir pasižadėjo iki V asario 16; salėje įvyko dėl šalčių buvu- 
dienos minsimo savo įnašą sį atidėta Bostono Lituanis- 
padidinti iki 1000 dolerių. • tinės mokyklos Kalėdų eg- 

Tai yra gražus dosnios i
lietuviškos šeimos pavyz-, Programoj buvo mok. Li- 
”ys - ) dijos Jašinskienės pareng-

Vajaus Komitetas linki, j ^as. vaidinimėlis ’ Kalėdų 
kad šiais Jubiliejiniais Me- žvaigždė“, kurį gražiai su-

Lietuviškos muzikos 

koncertas

Sekmadienį, sausio 21 d. 
8:30 vai. vak Jordan Hali į

vyksta antrasis lietuviškos 
muzikos Izidoriaus ir Vyte
nio Vasyliūnų koncertas. Ši
tame koncerte talkininkauja 
ir klarnetistas David Mott. 
Berklee Music School mo
kytojas.

Visa programa skirta iš
imtinai kompozitoriaus Ka
zio Banaičio kūrybai. Bus 
atlikta sonata smuikui ir 
fortepijonui d moli pastora
linė suita, pavadinta "Lie
tuvos idilijos“, smuikui, 
klarnetui ir fortepijonui ir 
rapsodiškoji sonata h moli. 
parašyta violončelei ir for
tepijonui. kuri bus atlikta 
altu (viola) vietoje violon
čelės. Tam tikslui smuiki
ninkas šiomis dienomis įsi
gijo 500 dolerių vertės altą 
gana palankiomis sąlygo
mis.

Bilietai $2.00, $1.50 ir $1 
gaunami salės kasoje. Kon
certas prasidės punktualiai 
ir baigsis apie 10 vai.

Prof. Banaičio kūryba sa
vo stilium, giliu lyriškumu, 
vaizdingu turiniu, savo me
lodijomis, ritmu bei harmo
nijomis tiek yra lietuviška ir 
patraukli, kad tikrai kiek
vienam lietuviui būtu dide
lis nuostolis neišgirsti šios 
programos. Koncertantai, 
neturėdami jokio specialaus 
raginančio bei bilietus plati
nančio aparato, nuoširdžiai 
visus kviečia atsilankyti ir 
ir pagyventi drauge lietuviš
ka kūrybos dvasia.

tais ir kiti mieli tautiečiai 
pasektų Tamošaičių pavyz
džiu.

K. Tamošaitis yra AUDIO 
specialistas ir yra Ameriko
je įsigijęs Master Techni- 
cian titulą ir teises..

Pavykus Kalėdų eglutė

vaidino jaunesnieji mokyk
los mokiniai, o mok. Janinos 
Ambra zie jienės vadovauja
mas mokinių choras labai; 
darniai sugiedojo keletą ka
lėdiniu giesmių. Daug švie-j 
saus džiaugsmo mažiesiems! 
suteikė Kalėdų senelis, at-

Vajaus Komitetas dėkoja'7?®’ S pusnynų ™ dovam! 
K. ir St. Tamošaičiams už 
taip didžią auką LF ir linki 
jiems daug gražios sėkmės 
darbe ir gyvenime.

Dr. Juozas Leimonas yra
LF narys. Pradžią padarė 
jo buvusiej’i draugai savano
riai kūrėjai, kurie jo vardu 
sudėjo 50 dol.. o dabar Sta
sė Leimonienė Vajaus Ko
mitetui įteikė dar 50 dol ir 
dr. J. Leimoną įamžino LF 
eilėse.

Per Bostono Vajaus Ko
mitetą įamžintas 21 tautie
tis, ir jų įnašas sudaro 3665 
dolerius.

maišu.

Tėvu komitetas šio paren
gimo jaunuosius dalyvius 
pavaišino.

Laimėta prieš Northeastern

Bostono tarpklubinėse 
šachmatų rungtynėse So. 
Bostono Liet. Pil. Dr-jos 
antroji komanda po pralai
mėjimo Cambridge Y l’Ą. 
31£» praeitą penktadienį į- 
veikė Northeastern univer
siteto II santykiu Šį
penktadienį, sausio 19 d., 
Lietuvių II rungsis su Mass. 
universitetu So. Bostono L. 
P. Dr-jos patalpose. Pradžia 
8 vai. vak.

Dosnių ir giliai lietuviš
kus reikalus vertinančių tau
tiečių dėka, Lietuvių Fon- .....
dui Bostone jau surinkta Pirmenybės jau įpusėtos 
15,565.00 dolerių, ir yra 94,p°.6 ningtymų Lietuvių II 
nariai. Bostonui LF kvota y- ^un. A laimėjimus,. 2 praiai* 
ra 20,000 dolerių. Vajaus T 1. lygiomis su
Komitetas prašo tautiečius. Harvardo universitetu, 
nedelsti ir šiais Jubilieji-i T. . . T , .

Koncertas tinka ir jauni-! metais jsijungti į LF *9*^’ 26Tj?X»ta 

mui nuo ketverių metų am- nan9 eiies- su Cambridge I So. Bostono
žiaus, ______ Boaton® Vajaus Komitetai L.P. Dr-joj. I

Siųskite Pinigus į
LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

Foreign Trade.
PRISTATOMA

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 

JŪSŲ PINIGU GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TJ METU 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai <raVantuoto:- 
ir apdraustos.
Turi Bankų Oepart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę 000.00. O- 
ficialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
sravėjo
Kursas: 9 rubliai už $10.00.

Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 _ 10%

GRAMERCY SHIPOING, INC. 
744 Broad St.. Newark. N. .1.

SIŲSKITE U.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
lokio mokesčio už ši patarnavimą! 
Prašykite mūsų nemokamų 
katalogų reikmenims, audek
lams ir maistui!

GRA 1 : ! ( ’
(įsteigta 1915)

118 E. 28 SI. Neu York. N.Y.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gav4 pagalba.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojy nutirpimo ir skaudėjimo 
|au yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsilsime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North SU., P.O. Boz 9112
N«warh 4, Ncw Jornoy

šitas Dievo nemalonės nakties 
laikas nepasiliks ant visados., 
Bet Dievas atgręš savo veidą į! 
žmoniją. Pirmiausia jo malonė i 
buvo parodyta siunčiant savo! 
Sūnų būti žmogaus atpirkėju ir • 
aiškiau ji parodoma siunčiant jį i 
antrą kartą atsteigti žmoniją, i 
kurią jis atpirko. Dovydas dari 
priduria: "Jo malonume gyve- i 
nimas". kas reiškia, kad Dievui i 
atkreipus savo veidą į žmoniją, 
ligos ir mirtis turės paliauti. 
Tu< met ilgoji nuodėmės, sieki 
vario ir mirties naktis pasibaigs 
linksmybės rytu.

Sučiuopiami palaiminimai
Taigi pasirodo, kad Kristaus 

antrojo atėjimo rezultatai bus 
labai garbingi. Jo karaliavimu 
suteiktieji palaiminimai bus tik
ri ir praktiški. Visi šventųjų 
Dievo pranašų liudijimai ir pra
našavimai apie atsteigimo lai
kus parodo, kad šitie palaimini 
mai bus tokie:

Apšvietimas arba tikras paži
nimas Dievo ir jo plano ir pada 
rymas galo visoms klastoms ir 
nesuskaitomiems įsitikinimam, 
kurie klaidino ir vargino pasau
li nuo r»at Edeno dienu. Jerem. 
31:34.

Paliuosavimas nuo visokių li
gų ir pilnas išgelbėjimas tų. ku
rie klausys naujosios Karalys
tės istatvmu. Ižai. 33:24.I

Paliuosavimas nuo mirties vi- 
i su. kurie gyvens tose dienose ir 
: paroęlys tikėjimą.

Panaikinimas visu karu ir ko
vų. Myk. 4:3.

Ekonominis saugumas visiem. 
Ižai. 65:21.

Bet visi šitie praktiški ir nau- 
; dingi Mesijinės Karalystės daly- 
' kai nebus teikiami be jokių są- 
, lygų. Visai ne, nes apaštalas 
! Petras, kalindamas apie "atnau

jinimo laikus", aiškiai sako, kad 
"tuomet atsitiks, kad kiekviena 
siela, kuri neklausys to pranašo, 
bus išnaikinta iš žmonių tarpo“. 
"Ateikite, mano Tėvo palaimin- 

i tieji, paveldėkite jums nuo pa- 
! šaulio Įkūrimo prirengtą kara
lystę". I ožius gi, nepaklusniuo.

■ -.ius. pasakyta: "Eikite šalin nuo 
' manės, prakeiktieji, į amžiną 
ugnį“, arba. kaip paskutinė ei
lutė parodo, "i amžiną nubaudi
mą“. Pagal graikų tekstą tie žo
džiai reiškia '"sunaikinimą“ ar 
ba "atėmimą gyvybės4*. Mato 
25:31-46.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalauki
te spaudos veltui šiuo adresu:

Lilhuanian Bible Sludents
212 East 3rd Street 

' Spring Valley, III. 61362

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met ? tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pase milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0G.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En. 
dovvment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,GGC.CO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubu ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir vie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj“ labe1 daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruota.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kur: Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti pranešimas apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I ji Šalie—Montreal, Ganada.
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Vietines žinios J
Pirmasis šių metų

Subatvakaris

Sausio 20 d. 7:30 vai. vak. 
A.L.T.S-gos namuose (484 
4th St.. So. Bostone» rengia
mas pirmasis šių metų Kul
tūrinis subatvakaris. Jo pro
gramoje mech. inž. Eugeni
jus Užpurvis skaitys paskai
tą: „Modernusis pritaiky
mas grafito produktų”.

Kultūrinių subatvakarių 
rengėjai Lietuvos Laisvės 
Kovos metais ryžtasi dau
giau laiko skilti jaunoms 
lietuvių mokslo ir meno pa
jėgoms.

Inž. Eugenijus Užpurvis 
yra iš jaunųjų tarpo. Jo pa
skaita Kultūriniame subat
vakary bus pailiustruota 
grafito produktų pavyz
džiais.

Aukos Baifui

Be jau paskelbtųjų. Kalė
dų proga Balfui aukojo Po
vilas Trybė 815 ir po 85 M. 
Michelsonienė ir P. Pauliu- 
konis.

Dr. A. Budreckio paskaita 

apie "Bendradarbiavimo 

tiltus“.

Baltų Dr-ios metinis narių 
susirinkimas bus ši sekma
dienį, sausio 21 d. 3 vai. po 
pietų Tarptautinio Instituto 
patalpose. 2>7 Common- 
vvealth Ave.

Jame dr. A. Budreckis iš 
Nevv Yorko skaitys aktualią 
paskaitą, tema: "Sovietų 
priemonės užsienio baltų 
tautinėms aspiracijoms de
moralizuoti ("Bendradar
biavimo tiltai"). Po paskai
tos diskusijos.

Meninę programos dali 
atliks Bostone retai girdima 
dainininkė Violeta Balčiū
nienė (sopranas).

Draugijos valdyba malo
niai kviečia visus atsilanky
ti.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATS! ATYMO 

PASKELBIMO 50 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS 

BUS VASARIO 18 D. 2 VAL. POPIET JOHN HAN

COCK DANGORAIŽIO SALĖJE. ĮĖJIMAS IŠ BERKE- 

LEY GATVĖS.

Moterų klubo susirinkimas

Sausio 21 d. 4 vai. popiet 
Tautinės Sąjungos patalpo
se (484 E. 4th St.) šaukia
mas Bostono Moterų Fede
racijos Klubo susirinkimas.

Susirinkimas labai svar
bus, nes jame bus svarstomi 
aktualūs veikimo planai. Be 
to. bus meninė dalis. Tad vi
sos narės ir viešnios kvie
čiamos dalyvauti.

Vaidyba

Pakels mokesti?

Spėjama, kad dėl mokyk
lų biudžeto ir miesto susisie
kimo Įstaigos nuostolių pa
didėjimo nekilnojamojo tur
to mokestis gali būti pakel
tas 810. Dabar mokama nuo 
si.000 turto vertės 8117.80, 
todėl už šiuos metus gal teks, 
mokėti 8127.80.

i
So. Bcstor.o Liet. Pil. Dr-jos

i
susirinkimas

Mėnesinis So. Bostono L. 
Piliečių Dr-jos narių susirin-’ 
kimas bus šį ketvirtadienį, 
sausio 18 d. Valdyba kvie
čia visus narius dai\ vauti.

ii
SLA 43 kuopa išrinko naują 

valdyba

Sausio 11 d. susirinkime 
išrinkta šitokia kuopos val
dyba : pirm. J. Vaičaitis, vi- 
ceoirm. B. Kapoeienė, fin. 
sekr. J. Lekys, prot. sekr. V. 
Minkienė, ižd. St. Minkus, 
iždo glob. inž. A. Čaplikas 
ir inž. E. Eitas, daktarai 
kvotėjai dr. Duserick ir dr. 
A. Krisiukėnas. I

Kazys

Dr. J. Girnius gavo premiją

Ateitininkų naujai įsteig
ta Šalkauskio vardo $1,500' 
premija kūrybai remti buvo1 
paskirta filosofui dr. Juozui 
Girnių’, buvusiam ateitinin-' 
kų vadovui, už jo knygą 
"Idealas ir laikas“. i

Premija buvo įteikta sau
sio 7 d. Chicagoje įvykusia
me parengime, kuriame bu
vo tas veikalas plačiau pa
nagrinėtas ir su juo supažin
dinta visuomenė.

Sveikiname laureatą dr. 
Juozą Girnių.*- * Ii

A. Saulaitis į P. Ameriką

Antanas Saulaitis, Jr.. 
išvyko i Pietų Ameriką, kur 
jį siunčia Lietuviu Bendruo
menė dalyvauti P. Amerikos I *
lietuvių jaunimo studijų sa-j 
vaitėje Brazilijoj nuo sausio j 
26 iki vasario 6 d. Ta proga j 
jis aplankys ir kai kurias ki-j 
tas P. Amerikos valstybes, 
megzdamas tampresnius ry
šius su tenykščiu lietuvių 
jaunimu.

Sen. Brooke išvyko Afrikon j

Sen. Edv.ard Brooke iš-' 
vyko i Afriką, kur žada pa-1 
būti 26 dienas. Jis pasiryžęs , 
ten aplankyti 12 valstybių.'

Grįžo iš Floridos

Jadvyga Keslerienė grį
žo iš Floridos, kur buvo nu
vykusi praeitą rudenį. Na-' 
mo sugrįžti pataikė į pat di-| 
džiuosius šalčius.

i

Naujieji Metai su svečiu 

iš Lietuvos

Daug kur Bostone lietu-i 
viai linksmai sutiko Nau
juosius Metus, bet bene 
linksmiausiai — pas Vieš- 
kalnius raseiniškiu būrys, i 
Jų tarpe buvo ir Vieškalnie-i 
nės brolis, atvykęs iš Lietu
vos savo sesers aplankyti.,! 
su kuria persiskyrė prieš 23 
metus

Per Kūčias Vieškalniuose 
taip pat su svečia iš Lietuvos 
buvo paminėtas ir Yieškal- 
nienės abiejų sūnų gimta
dienis.

Yra laiškas Karčiauskui

Mūsų įstaigoje yra iš Vo
kietijos atėjęs laiškas R. 
Karčiauskui, gyvenusiam 
Dorehestery, Sydney gatvė
je. Prašome atsiimti.

LAIŠKAS REDAKTORIUI

Gerbiamasis.

Siunčiu čekį prenumera
tai apmokėti, o kas liks, te
gu pasiima Maikis su tėvu, 
kaip mano dovaną vietoj gė
lių Kalėdų proga ant mano 
brangiosios Onutės kapo.

Jūsų
A. Zamžickas

Nuoširdžiai dėkojame se
nam bičiuliui A. Zamžickui 
už didelę dovaną.

Keleivio administracija

SVARBU VYKSTANTIEMS Į FLORIDĄ

Kelionė lėktuvu iš Bostono į Miamį, Floridoj, kainuoja tik $65.10. 

Bilietus lėktuvui parduoda

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

390 W. Broaduay, So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ Orintaitės parašyti atsimink 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų maj 2r;je žymiąją poetę Sa- 
linijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius T kelionių pianus. Specia- Jomėja Nėrį, tiek daug kal
ius patarnavimai vykstantiems Į I LGKiUĄ. bu sukėlusią ir Šiame žemv-
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į ne, 234 pusk. kaina 83. 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

2, DĖMESIUI !

PALENGVlNK’TE MUSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, priei

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visos pataisymo, remon
to ir proiektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastari,, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visadoa iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

KART i R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ix- užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKARYTE, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti;

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

Knygą išleido Chicagos *Oio«tų reikalingą sumą. , 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, ■ Ksame labai dėkingi tiem, 
ji lengvai skaitoma, prade- kur,e ‘okiM ra8,,n“"'* ■>«>•“ I
jęs ja norėsi ir baigti. k,a- ir t,k,me- k3į a,'.“J'’'

prenumeratai pasibaigiant. 
Knyga gaunama ir Relei- vis mažiau bebus tokių, ku 

vio administracijoje. riem> reikė- siųsti primini
mus.

Keleivio a dm-i a

reeeeeeee**ee*eee*e*«*ee****«*e**e*

A. J. NAUAKSV
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
;; Newton Centre, Mass. 02159 

TeL 332-2645

COSMOSPARCELS 

EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IS BOSTONO i UETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. Į!: 

331 W. Broadiray 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

IPfDINIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

>cos«c«9oeQ<seeooe»

VELTUI 

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokiu skanėstu*- a,

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington St , Dorchester. Mass.

GE 6 1204

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vak ryto iki 8 vaL e., Išskyrus šventadienius ir

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. i;

!!

::

tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že- yra vienintelė oficiali įatai- 
momis kainomis. Be to, siunčia- (a W ore estery, kun siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už- siuntinius tiesiog iš VVorces-
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, ū giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikliene

Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*. 1 

žiedu*, papuoialu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

: Dažau ir Taisau į
$ Namus iš lauko ir viduje.
* Lipdau popierius ir taisau j 

viską, ką pataisyti reiaia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
229 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU' 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA*

Sekmadieniais 8-9 vat. ryta 
FM BaTi^omi-i 105.7 mecacilUn
Iš WKOX, Framingham, Maaa. 

VEDĖJAS—p. VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON. MASS. 02402 

Tei. JUniper 6-7209

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

OOOOOOMOOOOUOUmiMOMMaS

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
t’rognuna Naujoj Anglijoj 
ii stoties VVLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie- 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių! 
pasaulinių žinių santrauka j 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptisJ 

Baltic Florists gėlių ir dova- 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
pay, So. Bostone. Telef o 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadiray

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininku N. J. ALEKNA
•» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4t48 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklą* Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiame 
Vtookie geležies daiktai


